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سـرمقـالـهسـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

اسـتقبال بی سـابقه از نمایشـگاه های تجـاری؛ 
بازگشـت رونـق بـه صنعت سـرامیک

انتظار به پایان رسید، برای یک هفته از دوشنبه 26 سپتامبر، کل 
صنعت و بازار جهانی سرامیک در شهرهای بولونیا و ریمینی ایتالیا 
گرد هم آمدند. تقریباً 600 شرکت و برند بهترین محصوالت خود را در 
Cersaie در بولونیا، مهم ترین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک 

و مبلمان حمام، به نمایش گذاشتند، در حالی که 320 شرکت دیگر 
در Tecna در ریمینی، بزرگترین نمایشگاه فناوری و لوازم سرامیک 
انتظار طوالنی چهار ساله به نمایش  از یک  در جهان صنعت، پس 

دستاوردهای خود پرداختند.
این ها سه کلمه  پایداری زیست محیطی و دیجیتالی شدن  نوآوری، 
کلیدی اصلی بود که در قالب طیف وسیعی از محصوالت در معرض 
دید عموم قرار داده شد  و موفقیت Tecna 2022 را رقم زد. نمایشگاه 
بین المللی اختصاص یافته به فناوری ها و ماشین آالت صنایع سرامیک 
)انجمن   Acimac توسط  ریمینی  نمایشگاه های  مرکز  در  آجر،  و 
 IEG تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات ایتالیایی برای سرامیک( و

)گروه نمایشگاهی ایتالیا( سازماندهی شد.
مواجه  بین المللی  از حضور  باالیی  با سطح  نمایشگاه همچنین  این 
گردید، به طوری که 45 درصد از شرکت کنندگان در رویداد ریمینی 
از بیش از 100 کشور در سراسر جهان بودند، که نشان دهنده جایگاه 
برتر جهانی این رویداد است. به غیر از ایاالت متحده آمریکا، هند، ایران 
و اروپا، مناطقی که بیش ترین حضور را داشتند، عبارتند از آمریکای 

التین، خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوب شرقی.
***

در سطح جهانی، سال 2021 بهبود شدیدی را در حجم تولید و مصرف 
کاشی همراه با افزایش قابل توجه جریان واردات و صادرات به دنبال 

کاهش سال قبل به همراه داشت.
تولید جهانی کاشی به 18.3 میلیارد مترمربع )افزایش 7.2 درصدی 
 نسبت به سال 2020( رسید که بیشترین افزایش در اتحادیه اروپا 
)18+ %( و آمریکای مرکزی و جنوبی )24.5+ %( گزارش شده است. 
مصرف با نرخ مشابهی )6.8+ %( به 18.2 میلیارد مترمربع افزایش 
افزایش به 3 میلیارد  با 8.7 %  یافت، در حالی که صادرات جهانی 
مترمربع، حدود 244 میلیون مترمربع بیشتر از سال 2020 بود. این 

بهبود شامل همه مناطق جغرافیایی می شود.
اما، ایران همچنان جایگاه پنجمین تولیدکننده برتر جهان را با افزایش 
2 درصدی تولید نسبت به سال گذشته با عدد 458 میلیون مترمربع و 
سهم 2.5 درصدی از تولید جهانی، حفظ نمود. این رشد مداوم تولید در 
شرایط رکود بازار مسکن در داخل به لطف بازارهای صارداتی و نزدیک 
شده به سقف 40 % صادرات از تولید سال با رقم 182 میلیون مترمربع 

حاصل شده است. 
بهبود عمومی در تولید جهانی همچنین در ارقام مربوط به گروه های 
سرامیکی بزرگ منعکس شده در رتبه بندی »25 برتر جهان« که ناشی 
از همه گیری، سرمایه گذاری های متعدد  به سطوح قبل  بازگشت  از 
کارخانه و چندین مورد عمده از خریدهای انجام شده در سال گذشته 

است.
×              

جست وجو کنید:

Ceramic World Review Persianwww.CeramicWorldWeb.ir
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

 Colorobia نمایشــگاه  ایــن  در 
چشم انداز دیجیتال و فناوری محور 
از مشهورترین  الهـام  با  را که  خود 
هنرمندان 3D جهان ایجاد شده است 

را ارائه کرد.
 Colorobbia بازدیدکنندگان غرفه
از  انبوهی  با   2022  Cersaie در 
رنگ های دیجیتال مورد استقبال قرار 
گرفتند. فضای غرفه به شدت تحت 

تأثیر دیوار بزرگ ویدئویی قرار داشت 
که باعث می شد ناظران احساس کنند 
در رنگ ها غوطه ور هستند و در دنیای 
دیجیتالی از رنگ ها، نورها، صداها و 

جلوه های سه بعدی قرار دارند.
بازیگران  از  یکی  که   Colorobbia

صنعت  دیجیتال  انقالب  در  پیشرو 
سرامیک است از این دیوار ویدئویی 
به عنوان ابزاری برای تأکید هر چه 
بیشتر بر رویکرد دیجیتال جدید خود 

استفاده کرد.
تولیدکننـده  اولیـن  شـرکت  ایـن 
رنگ های سرامیکی در جهان است که 

یک اثر هنری را در NFT عرضه کرده 
است.

Colorobbia برای این کار از یک 

 Alessio نام  به  ایتالیایی  هنرمند 
استفاده  با  کرد  درخواست   Londi

این  تولیدی  جوهرهای  ترکیب  از 
مجموعه به طور زنده به خلق یک 
شرکت  این  غرفـه  در  هنـری  اثـر 
اسـلب  یـک  روی  نمایشـگاه  در 
240×240 سانتی متری با بدنه فوق 
اثر  این  سفید نیمه شفاف بپردازد. 
 Universoliquido هنری با عنوان
)2022( بـه صـورت محـدود و در 

100 نسـخه در قالب NFT تکثیر 
شد و Colorobbia گواهی مالکیت 
آن ها را  به ارزشمندترین مشتریان 
خود هدیه کرد. NFTها )توکن های 
غیرقابل معاوضه( گواهی های بالک 
مالکیت  و  اعتبار  تأیید  برای  چین 
یک دارایی دیجیتال منحصر به فرد 
هستند. همان طور که از نام آن ها پیدا 
است آنچه NFTها را از سایر توکن ها 
متمایز می کند غیر قابل تعویض بودن 
آن ها است. در حقیقت این توکن ها 
نماینده یک دارایی منحصر به فرد بوده 

و در نتیجه قابل جایگزینی نیستند.

  Colorobbia رویکرد دیجیتال
 Cersaie توجهات زیادی را در

2022 به خود جلب کرد

 Sacmi این کارخانه جدید که توسط
عرضه شده و قادر به تولید 6 میلیون 
و  کف  بزرگ  کاشی های  مترمربع 
دیواره در سال است،  به تازگی آغاز به 

کار کرده است.
از  یکی  که   Gural Seramik اخیرا
چندین  با  و  پیشرو  تولیدکنندگان 
دهه سابقه در حوزه ملزومات و ظروف 
کارخانه  است  ترکیه  در  بهداشتی 
کاشی های  تولید  برای  را  جدیدی 
کاشـی های  و  لعـابدار  پرســالنی 
monoporosa راه اندازی کرده است.

این خط جدید که در سایت تولیدی 

Kutahya و در منطقه ای به همین 

نام در آناتولی ترکیه نصب شده است 
میلیون   6 از  بیش  ظرفیت  دارای 
مترمربع کاشی چینی لعابدار و کاشی 
monoporosa است و سطح باالی 

اتوماسیون و استفاده از تکنولوژی های 
به روز باعث تمایز آن از نمونه های 

مشابه خود شده است.
Sacmi به عنوان شریک تکنولوژیکی 

پروژه، تجهیزات مورد نیاز برای تمام 
آماده سـازی  از  تولیـد  بخش هـای 
)به وسیله MMC138 مدوالر  بدنه 
تا خطوط   )ATM 90 آسیاب  دو  و 
Ekosort- مرتب سازی ظرفیت باالی

Ekowrap را تامین کرده است.

پرس  دو  از  شکل دهی  بخـش  در 
 Sacmi تولید شده توسط PH8200

کفی  کاشی های  آماده سـازی  برای 
 120×120 و   60×120  ،60×60
 PH 5000XXL سانتی متری و از پرس
دیواری  کاشـی های  تولیـد  برای 
استفاده شده است. این کارخانه برای 
مصرف  و  کارایی  کیفیت،  تضمین 
پایین به دو کوره FMA295 صـد و 
پنجاه متـری جدیـد در کنار خط 

تکمیل BMR تجهیز شده است.
از آنجا که ترکیه در سال های اخیر 
سرمایه گذاری  و  مداوم  رشد  شاهد 
پیشروی  تولیدکنندگان  توجه  قابل 
این  راه اندازی  است،  بوده  محلی 
از دستاوردهای  کارخانه یکی دیگر 
استراتژیک  بـازار  در   Sacmi مهم 

ترکیه به شمار می آید

Sacmi کارخانه جدید کاشـی    

 Gural Seramik را راه اندازی
می کنـد
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اخبـار جهـاناخبـار جهـان

گزیده دنیای سرامیک، با همکاری 
MECS، رتبه بندی جدید بزرگترین 

را  جهان  در  کاشی  تولیدکنندگان 
منتشر کرده است که بر اساس حجم 
طبق   ،12/31/2021 تا  خروجی 
موارد  در  )یا  شرکت ها  خود  اعالم 
معدودی، از منابع عمومی به دست 
آمده است را منتشر کرده است یا 

تخمین زده می شود(.
آمار گروه های فردی در رتبه بندی 
روند  نشان دهنده  برتـر  25 شرکت 
بهبود کلی در تولید جهـانی کاشی 
است که در سال گذشته رخ داد. این 
بحبوحه  به طور گسترده ای در  امر 
بازگشت عمومی به حجم تولید قبل از 
همه گیری، سرمایه گذاری های متعدد 
در افزایش ظرفیت و مجموعه ای از 
توسط  انجام شده  عمده  خریدهای 

چندین گروه بزرگ پیش بینی می شد.
صدر  در  همچنان  موهاوک  صنایع 
رتبه بندی باقی مانده است و به نظر 
می رسد در سال 2022 پس از خرید 
شرکت مکزیکی ویترومکس که در 
جایگاه  شد،  نهایی  ژوئن 2022   3

رهبری خود را حفظ کند.
گروه Lamosa با تولید تقریباً 200 
 2021 سال  در  مترمربع  میلیون 
دوم  جایگاه  در  را  خود  موقعیت 

درصد   33 که  است  کرده  تثبیت 
افزایـش نسبت به سـال 2020 به 
لطف بهبود تولید پس از همه گیری 
و خرید بخش کاشی روکا در آگوست 
2021 متشکل از دو کارخانه برزیلی 
اسپانیایی  تأسیسات  و   )Incepa(

)Belcaire( این رشد رقم زده شد.
در جایگاه سوم، شرکت چند ملیتی 
قرار   SCG Ceramics تایلندی 
البته با حجم تولیدی که در  دارد، 
سطح 2020 به میزان 139 میلیون 

متر مربع ثابت مانده است.
از  پس   2021 سال  در   Pamesa

بزرگ  سرمایه گذاری های  یک سری 
انجام  سال  در طول  که  کارخانه ای 
شد و خرید Azuliber در سپتامبر 
2021 با ظرفیت تولید و تولید 101 
میلیون متر مربع کاشی )23+ %( به 
این  کل  فروش  رسید.  چهارم  رتبه 
گروه اسپانیایی 125 میلیون مترمربع 

و نیز درآمد بخش کاشی آن به 881.7 
 43 )افزایش  رسید.  یورو  میلیون 

درصدی نسبت به سال 2020(.
با نگاهی به رتبه بندی، شرکت های 
ظرفیت ها  که  درمی یابیم  متعدد 
سال  در  را  خود  خروجی های  و 
افزایش  میزان  همان  به  گذشته 
 Ceramica Carmelo داده اند: 
Fior بیش از 11 میلیون مترمربع 

در  است،  داشته  افزایش   )%  +15(
Kajaria Ceramics؛  که  حالی 
12.5میلیون مترمربع به هر دو اضافه 
کرده است. ظرفیت و تولید آن و رشد 
 11 ،STN 18 درصدی درآمد. گروه
میلیون مترمربع رشد در ظرفیت و 
تولید و 26 درصد افزایش درآمد را 
 Arwana گزارش کرد، در حالی که
و Saudi Ceramics شاهد افزایش 
از  بودند.  مترمربعی  میلیون   7-6
سوی دیگر الیزابت ظرفیت خود را 

5 میلیون مترمربع و حجم خروجی 
خود را 11 میلیون مترمربع )33+%( 

افزایش داد.
به طور کلی، تمام 25 شرکت برتر 
دیگر با حفظ همان سطوح ظرفیت، 
 covid-19 از  قبل  تولید  حجم  به 

بازگشتند.
 Victoria ،در نیمه پایین رتبه بندی
Plc به دنبال خریدهای انجام شده 

بین آوریل و نوامبر Colli( 2021،و 
Santa Maria و Graniser( تولید 

خود را افزایش داد و همچنین رشد 
درآمد قوی )31.6+ % فقط در بخش 

سرامیک( را گزارش کرد.
از  پس   Halcon گروه  نهایت،  در 
افزایش ظرفیت تولید خود از 32 به 
50 میلیون مترمربع در سال 2021 
به دلیل خرید Cicogres و گسترش 
خطوط تولید، وارد 25 شرکت برتر 

شد.

ــی برترین تولیدکنندگان کاش
و سـرامیک در جهـان

که   Tecna 2022 در   Durst

فناوری صنعت  نمایشگاه  مهم ترین 
 Durst می رود،  شمار  به  سرامیک 
یک  که  جدید   Gamma DG

تولید  برای  مهم  نوآورانه  تکنولوژی 
محصوالت نو با ظاهر کامال جدید و 

بسیار طبیعی است را ارائه کرد.

در این فناوری جدید و انقالبی که 
مورد استقبال فراوان بازدیدکنندگان 
اختصاصی  چاپ  هد  از  گرفت  قرار 
است.  شده  استفاده   RockJET™

 Durst توسط  کامال  که  هد  این 
چاپ  امکان  شده ،  تولید  و  طراحی 
را  متنوعی  ساختارهای  دیجیتال 
لعاب  با  سرامیکی  کاشی های  روی 
سرامیکی )با اندازه ذرات 45 میکرون 

و ویسکوزیته باال( و در انطباق کامل با  
 Durst .تزئین مربوطه ایجاد می کند
در کنار Gamma DG، اولین چاپگر 
کامال دیجیتال پوشش کامل لعاب را 
 Gamma DG که از هد چاپ مشابه

بهره می برد را نیز ارائه کرد.
به  منحصر  ویژگی های  و  مزایا 
توجه  جلب  باعث  راه کار  این  فرد 
 Durst .بازدیدکنندگان فراوانی شد

در طول این نمایشگاه 4 روزه در غرفه 
خود پذیرای مشتریان و بازیگران مهم 
این صنعت بود که این فناوری های 
جدید را جالب ترین و با اهمیت ترین 

فناوری های ارائه شده می دانستند.

Tecna 2022 در   Drust
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 Ceramica Flaminia ،Hatria

سوی  به  حرکت  مسیر   GSI و 
ملزومات  تولید  کامل  اتوماسیون 
 Sacmi همراهی  با  را  بهداشتی 
می پیمایند. سرمایه گذاری های اخیر 
ملزومات  پیشروی  تولیدکنندگان 
اتوماسیون  بر  ایتالیایی  بهداشتی 
 Industry سیستم  و  تولید  کامل 

Hatria،و است.  بوده  متمرکز   4.0

 Gruppo(و  GSI و  Ceramicaو 

Sanitari Italia( برای بهبود کارایی 

حال  عین  در  و  خود  کارخانه های 
تمرکز بر دیجیتال سازی، کیفیت، 
را   Sacmi ایمنی،  و  بهره وری 

برگزیده اند.
بیش  برای  که   Hatria و)Teramo(و 

از بیست سال مشتری Sacmi بوده 
دستگاه  دومین  راه اندازی  با  است، 
 ،RobotCasting فناوری  با   ADS

سینی  ریخته گری  خط  خروجی 
کرده  است.  برابر  دو  را  دوش خود 
سینی های  تولید  به  فناوری  این 
مختلف  اندازه های  در  نازک  دوش 
)حداکثر 140×90 سانتی متر که پر 
طرفدارترین اندازه در بازار است( یا 
پوشش لعاب سنتی یا افکت سنگ 

استفاده  دارد.  اختصاص  طبیعی 
افزایش  بر  عالوه  فناوری  این  از 
بهره وری )تقریبا 350 قطعه بیشتر 
در روز هنگام بهره برداری کامل(، با 
 ادغام ربات ها و استفاده از LGVها،

تمـامی  در  را  اتوماسـیون  سـطح 
جابه جایی  و  ریخته گری  عملیات 
کارگیری  است.به  داده  افزایش 
سیستم RobotClean گامی دیگر 
کامال  کارخانه  به سوی  در حرکت 
متکی بر Industry 4.0 است. از این 
سیستم برای عملیات رباتیک تکمیل 
ملزومات بهداشتی استفاده می شود 
و به این طریق پیچیده ترین عملیات 
تکمیل قطعات که به طور سنتی به 
صورت دستی انجام می شدند، کامال 
تکرار پذیر خواهند شد. بخش نظافت 
که کامال از محیط اطراف خود جدا 
فیلتر دیواره ای آب  به  شده مجهز 
برای جلوگیری از ورود هرگونه غبار 
بودن  تمیز  از  تا   است  باقی مانده 
همیشگی محل کار ربات اطمینان 

حاصل شود.
یکی دیگر از پروژه های بلندپروازانه 
 Ceramica توسط  فناوری،  ارتقا 
 )CivitaCastellana(و  Flaminia

که در چند سال گذشته برای انتقال 
 Industry به  تولید  مراحل  تمامی 
4.0 با Sacmi همکاری داشته است، 

انجام شد. این شرکت برای بار دیگر 
ریخته گری  فناوری های  از  یکی 

رباتیک Sacmi را که یک دستگاه 
WCهای  تولید  برای  جدید   AVB

این  برگزید.  را  است  حاشیه  بدون 
دستگاه به یک ربات قالب گیر مجهز 
بوده و دارای قابلیت نصب 4 قالب 
کلیدی  ویژگی های  از  یکی  است. 
این فناوری جدید، روش نوآورانه ای 
برش دار  قطعات  جابه جایی  در  آن 
روش  این  در  قطعات  این  است. 
نیاز  بدون  و  دستگاه  در  مستقیما 
تولید  اضافی  قطعات  چسباندن  به 
می شوند. با استفاده از AVB جدید 
و )دستگاه دومی که در برنامه قرار 
مدیریت  به  قادر   Flaminia دارد( 
تولید تعداد زیادی از قطعات پیچیده 
به روشی کارآمد و تکرارپذیر خواهد 
بود و ظرفیت تولید آن به تقریبا 200 

قطعه در روز خواهد رسید.
و در نهایت GSI با نصب دو فناوری 
ریخته گری جدید Sacmi AVM که 
به تولید WCهای پیچیده اختصاص 
 ،)VT( و  Gallese دارند، در کارخانه
تعداد فناوری های ریخته گری تحت 
فشار Sacmi را که در سال های اخیر 
نصب شده اند به 14 عدد رساند.این 
فناوری شامل دستگاه های ADM و 
سینی های  و  روشویی  برای   ADS

دوش هستند. سرمایه گذاری جدید 
برای  شرکت  این  برنامه  از  بخشی 
اتوماسیون کامل کارخانه و کاهش 
عملیات دستی )برای مثال از طریق 

اتوماسیون عملیات تکمیل قطعات 
خام( و همچنین به کارگیری عملیات 
کنترل  و  نظارت  ردیابی،  پیشرفته 
لعاب کاری  ریخته گری،  خطوط  بر 
پردازش  است.امکان  جابه جایی  و 
تمامی اطالعات به وسیله سوپروایزر 
نتیجه  در  و  دارد  وجود  کارخانه 
تمامی  به صورت همزمان  می توان 
سفارش،  مدیریت  جمله  از  KPIها 

زمان/ مقدار مورد نیاز برای آیتم هایی 
که از مراحل مختلف عبور کرده اند 
را مورد  و مدیریت هشدار خودکار 

پایش قرار داد.

Sacmi  Whi teware

 پشتیبان تولیدکنندگان ملزومات
 بهداشتی ایتالیایی در به کارگیری

Industy 4.0 است
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دیجیتال سازی و پایداری دو پیشران 
مهمی هستند که با منطق مهندسی 
ادغام   Sacmi کارخانه  گسترده تر 
شده اند. هدف از این ادغام به حداکثر 
رساندن بهره وری و انطباق پذیری به 
عنوان بخشی از یک رویکرد جدید 
تولید، با تمرکز بر تولید پایدار از دیدگاه 
زیست محیطی و اجتماعی و بدون از 
ویژگی های  یا  کیفیت  دادن  دست 

زیبائی شناختی است.
Paolo Mongardi مدیر Sacmi در 

اظهاراتی پیرامون مشارکت مجموعه 
دوره  هفتمین  و  بیست  در  خود 
نمایشگاه بین المللی Rimini چنین 
برای  مکانی   Tecna 2022« گفت: 
مالقات رو در روی دوباره با مشتریان 
و گفتگو پیرامون پروژه های جدید و 

بلندپروازانه خواهد بود«.
بـر  نمایشـگاه  از  نسـخه  ایـن  در 
سوی  به  گذار  در  که  فرصت  هایی 
محیطی  زیست  بلندپروازانه  اهداف 
می شوند،  ایجاد  دیجیتـال سازی  و 
تمرکز خواهد شد و Sacmi بر آن است 
تا در این حوزه ها و به عنوان بخشی از 
چشم انداز فنی و مهندسی کارخانه، 
راه کارهای بی سابقه ای را در مقایسه 
با بهترین شیوه های موجود در بازار 
ارائه کند. هرچند دستیابی به حداکثر 
همچنان  انطباق پذیری  و  بهره وری 
اهداف اصلی مجموعه هستند با این 
وجود پیگیری این اهداف با رویکرد 
جدید کارخانه که بر پایداری زیست 
محیطی و اجتماعی، بدون به خطر 
زیبائی شناختی  و  کیفیت  انداختن 

متمرکز است، دنبال خواهد شد.

رشد تقاضای جهانی بازار محصوالت 
سرامیکی

سال گذشته افزایش سرمایه گذاری 

در صنعت کاشی به ثبت رکورد فروش 
محصوالت تمام دوران Sacmi منجر 
شد )99% رشد تنها در بخش فروش 

ماشین آالت(.
Matteo Federici مدیر کل واحد 

تجاری کاشی Sacmi چنین توضیح 
می دهد: »با وجود چالش های جدید 
جهانی در دسترسی به مواد خام و 
تقاضای  همچنان  هزینه ها  افزایش 
زیادی برای محصوالت سرامیکی در 

بازار وجود دارد«.
هر  از  بیش  بایـد  امـروز  بنابـراین 
پایداری  عامل  دو  بر  دیگری  زمان 
ایجاد  امکان  که  دیجیتال سازی  و 
رقابت پذیری و در عین حال توسعه 
محصوالت جدید را ایجاد می کنند و 
در حقیقت دو روی یک سکه هستند، 
تمرکز کنیم. دیجیتال سازی عرضه 
شده در Tecna 2022 در درجه اول 
یکپارچه سازی  و  فرآیند  کنترل  به 
در   Sacmi است.  مربوط  کارخانه 
را  زیادی  نوآوری های  دو حوزه  این 
محصوالت  توسعه  نظر  از  خصوصا 

جدید و عرضه به بازار ارائه داده است.
بازیافـت  جایگزیـن،  سـوخت های 
مدیریت  و  ضایعات  کاهش  انرژی، 
بهینه فرآیند وجوه دیگری از اقتصاد 
دایره ای در کارخانه سرامیک هستند 
اساس  »بر   :Federici گفته  به  که 
دیجیتال  فرآیند  مدیریت  معماری 
واحد و برای کار ارگانیک و هم افزائی 
طراحی شده اند«. و هدف از راه کارهای 

این مجموعه: »بهبود تعادل انرژی در 
سیستم های  از  استفاده  با  کارخانه 
گاز  انتشار  و  گرما  بازیابی  یکپارچه 
است و Sacmi در این حوزه از رهبران 

جهانی محسوب می شود«.

در  انسان  خدمت  در  تکنولوژی 
کارخانه های تمام اتوماتیک جدید

محیطی  زیست  پایداری  چند  هر 
وجود  این  با  دارد،  زیادی  اهمیت 
ایمنی  حفظ  و  اجتماعی  پایداری 
افرادی که به طور روزانه و در تماس با 
محصوالت مشغول به کار هستند نیز 
بسیار مهم است. آیا راه اندازی مجدد 
ایده حفظ کیفیت و رقابت پذیری 
کارخانه های  در  دستی(  کار  )حتی 

تمام اتومات جدید امکان پذیر است؟
 Daniele Coralli مدیرکل سپیدافزار

 BU در Sacmi خاطر نشان می سازد:

به عنوان یک  »ما سال ها است که 
تولید کننده فناوری ملزومات بهداشتی 
سرامیکی در کنار شرکت های چند 
ملیتی صنعتی و تولیدکنندگان سطح 
باالیی مشغول به فعالیت هستیم که 
بهبـود و ارتقـای کیفیت محصوالت 
را  خود  محصـوالت  تولیـد  بازده  و 

برگزیده اند«.
کنـار  در   Sacmi آنچـه  نتیجه  در 
ریخته گری،  پیشـرفته  اتومـاسیون 
رباتیـک  جابـه جایی  و  لعـاب کاری 
جدیـدی  راه کار  می دهد  پیشنهاد 
است که در Tecna 2022 به نمایش 

خوب  استقبال  با  و  شده   گذاشته 
بازیگران برجسته بازار نیز روبرو شده 
 Sacmi Robot است. این راه کار که
Clean نام دارد مخصوص اتوماسیون 

فرآیند تکمیل سفیدکاری ملزومات 
نقش  بر  عالوه  و  است  بهداشتی 
مهمی که در افزایش کیفیت و زیبائی 
محصول دارد دارای مزیت بی نیازی 
به تماس اپراتورها با گرد و غبار بالقوه 

خطرناک سیلیس کریستالی نیز است.
می دهد:  توضیح  چنین   Coralli

که  است  شرایطی  در  بازار  »امروزه 
افزایش  نظیر  بیرونی  فشارهای  به 
حامل های  و  حمل و نقل  هزینه های 
نشـان  واکنش  شـدت  بـه  انـرژی 
می دهد. این موضوع باعث تمایل به 
سـرمایه گذاری بـازارهای پیشـرفته 
بر پروژه های جدیدی که بر مفاهیم 
اتوماسیون و پایداری متمرکز هستند 
می شود و نقش مهمی در موفقیت 
راه کارهای پیشنهادی تکنولوژیکی ما 

دارد«.

»کیفیت غیرقابل گفتگو« و پایداری 
سودده

Sacmi با بازگشت به حـوزه کاشی 

برخی   Tecna 2022 در  سطوح  و 
با در نظر داشتن  از راه کارهایی که 
»کیفیت غیر قابل گفتگو« و سودآوری 
پایداری برای مشتریان خود عرضه 
خواهد  نمایش  پیش  به  را  کرده 

گذاشت. 

کارخانه سرامیک های پیشرفته
توجهـات  مرکـز  در   Sacmi

Tecna 2022
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Davide Trombettini بنا برتوضیحات 
Sacmi در  TILES BU مدیرفروش 

تولیــد  بــرای  الزم  »فنـاوری های 
محصوالت جدید، خصوصا محصوالتی 
که با الهام از سنگ های طبیعی تولید 
می شوند، با طرح های پیشنهادی برای 
پایداری و  تکرارپذیری،  از  اطمینان 
مقرون به صرفه بودن در دسته های 
مدیـریت  و  ترکیـب  انطبـاق پذیـر 

می شوند«.
یکی از مهم ترین این پیشنهادات نسخه 
PCR2120 از سری +Contnua است 

که هوشمندترین دستگاه در رده خود 
که  دستگاه  این  می شود.  محسوب 
برای سرعت های باال طراحی شده )تا 
10 متر بر ثانیه(، دارای ابعاد کوچکتر، 

انعطاف پذیری بی نظیر در جابه جایی 
انـدازه های  همچنیـن  و  اسـلب ها 
میزان  کمترین  و  کاشی  استاندارد 
مصـرف انـرژی در میان نمونه های 

موجود در بازار است.
مجموعـه ای  مـوارد  این  کنـار  در 
مدیریـت  بـرای  راه کارهـا  از  کامل 
و  حرارتی  فرآیندهای  جایگزین 
پاک  سوخت  از  استفاده  مبنای  بر 

هیدروژنی جدید  مانند مشعل های 
در  خشک کن ها،  و  کـوره ها  برای 
تمام  از  کامل  بهره برداری  عیـن 
مزایای بازیابی یکپارچه نیز موجود 
فعالیت  امکان  این حالت  است. در 
تمام بخش ها یا ماشین ها )به ویژه 
خشک کن ها( به صورت کامال بی نیاز 
از سوخت وجود دارد. موضوع دیگر 
ضایعات  بازیابی  فرآیند  به  مربوط 

حجم های  کامل  بازیابی  قابلیت  با 
کوچک قراضه و کاهش هزینه های 

بازفرآوری است.
عالوه بر این موارد باید به سیستم های 
مجددا  که  باال  سرعت  مرتب سازی 
بـرای مدیـریت کارآمـد دسـته های 
کوچک و جریان تولید بهینه در منطق 
کششی بازار و بازخورد سفارش در 

فرآیند طراحی شده اند نیز اشاره کرد.

نمایشــگاه  دوره  نهمیـن  و  سـی 
از  فراتـر  آمـاری  ثبت  با   Cersaie

پایان رسـید.  به  سال های گذشته، 
بیش از 91000 بازدیدکننده از این 
شامل  که  کردند  دیدن  نمایشگاه 
بیش از 44000 خریدار بین المللی و 

حرفه ای می شد.
بین المللی  نمایشگاه  سی و نهمین 
کاشی و سرامیک و تجهیزات حمام 
Cersaie که از 26 تا 30 سپتامبر در 

مرکز نمایشگاهی بولونیا برگزار شد، 
به طور کامل انتظارات شرکت های 
به سرمایه  تصمیم  که  را  دار  غرفه 
گذاری در نمایشگاه به عنوان فرصتی 
برای مالقات با مشتریان خود داشتند 
برآورده کرد. بار دیگر حضور قوی و 
آخرین نوآوری های محصول خود را 
در غرفه ها با تأثیر بصری و احساسی 

قدرتمند ارائه می کنند.
یک  در  شرکت   624 مجموع  در 
وسـعت  بـه  نمایشـگاهی  فضـای 

پانــزده  در  متـرمربع   140.000
مرکز  در  شده  اشغال  کاماًل  سالن 
کردند  شرکت  بولونیا  نمایشگاهی 
بخش  از  شرکت   354 شامل  که 
کاشی سرامیک، 88 شرکت از بخش 
تجهیزات حمام و 183 شرکت در 
سطوح  اولیه،  مواد  نصب،  زمینه 
جدید و بخش های خدمات حضور 

یافتند. 
با  نمایشگاه  قوی  بین المللی  وجهه 
حضور 237 غرفه دار غیر ایتالیایی 
)38 درصد از کل( از 26 کشور تأیید 
شد. در مجموع 91296 بازدیدکننده 
در  نمایشگاه  روز  پنج  طی  در 
Cersaie 2022 شرکت کردند که 

در مقایسه با رویداد سال گذشته که 
یکی از اولین نمایشگاه های تجاری 
بزرگی بود که در دوره سخت پس 
از همه گیری برگزار شد، حدود 50 
رقم که  این  افزایش داشت.  درصد 
بازگشتی جزئی به سطح 112.340 
 2019 سال  در  شرکت کننده 
داشت، شامل 44.215 بازدیدکننده 
و  کل(  از  درصد   48.4( بین المللی 

47.081 ایتالیایی بود.

مدیـریت   Giovanni Savorani

Confindustria Ceramica اظهار 

داشت: »من متقاعد شده ام که 624 
 2022  Cersaie در  که  غرفه دار 
شرکت کردند، بهترین بازده ممکن 
را در نمایشگاهی دیدند که یک بار 
دیگر اهمیت ملی و بین المللی آن 
را در بین توزیع کنندگان، معماران، 
اپراتورهای امالک تأیید  نصاب ها و 
شد. »محصوالت سرامیکی به دلیل 
ویژگی های ذاتی خود مانند سالمت، 
سهم  افزایش  به  دوام  و  بهداشت 
ادامه  بین المللی  بازارهای  در  خود 
سرامیک  صنعت  تعهد  می دهند. 
ایتالیا به پایداری، موضوع مشترکی 
بود که در کل نمایشگاه در جریان 

بود، همان طور که در جلسه ای که در 
مرکز نمایشگاه با مؤسسات منطقه ای 
و محلی برای بررسی پیشرفت و نتایج 
مورد  در  صنعت  داوطلبانه  توافق 
محدود کردن انتشار گازهای گلخانه 
ای برگزار شد، تأیید شد. همان طور 
چهره های  و  سیاستمداران  به  که 
حضور  نمایشگاه  در  که  نهادی 
داشتند اشاره کردیم، انتقال انرژی 
که ما آغاز کرده ایم نباید تحت تأثیر 
چشم گیر بحران بر بازارهای انرژی، 
سطح  در  فوری  اقدام  به  نیاز  که 

اروپایی و ملی دارد، تضعیف شود.«
تا 29  از 25  آینده   Cersaie سال 
برگزار  بولونیا  در   2023 سپتامبر 

می شود.

  Cersaie 2022 نمایشـگاه 
انتظـارات  کامـل  طـور  بـه 
غرفـه داران را بـرآورده کـرد
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فرآیندهای اعمال تزئینات سرامیکی 
انرژی  مصرف  کاهش  باعث  جدید 
و  رونق تر  پر  کسب و کار  می  شوند. 
فرصت کسب درآمد بیشتر با استفاده 
تزئینات  نوین  »سبز«  روش های  از 
نوآورانه  فناوری  سرامیکی.  سطوح 
 Cefla Finishing ارائه شده توسط
به  مربوط  هزینه  های  کاهش  به 
انرژی منتهی شده و این ویژگی برای 
تولیدکنندگان یک مزیت رقابتی در 

بازارهای بین المللی به شمار می آید.
کاشی ها و اسلب های دیواری پتانسیل 
بنابراین جای  کاربرد زیادی دارند و 
تعجبی ندارد که شاهد رشد پایدار تعداد 
و انواع کاربردها در بخش طراحی آن ها 
هستیم. به لطف فناوری های جدید 
)که نخستین و بهترین آن ها توسط 
Cefla Finishing توسعه یافته است(  

در حال حاضر از سرامیک در سطوح 
عمودی نیز استفاده می شود. در کنار 
هم قرار گرفتن دیوارها و اسلب های 
سرامیکی باعث ترکیب استحکام، دوام 
و زیبایی قابل سفارشی سازی با یکدیگر 
شده و این ماده به حداکثر پتانسیل خود 
رسانده است. دکوراتورهای سرامیک 
علیرغم این فرصت جدید هنوز باید در 
این بازار پرتقاضا با نوسان و افزایش اخیر 
قیمت انرژی که تأثیر بسیاری بر آینده 
است،  گذاشته  از شرکت ها  بسیاری 

دست و پنجه نرم کنند. 

بهینـه سازی روش هـای سـنتی 
تزئینات و تکنیک های جدید

تجربه شصت ساله در فرآیند تکمیل 
و فرهنگ شرکتی مبتنی بر نوآوری 
و مشارکت نزدیک با تأمین کنندگان 
جوهر و رنگ، امکان بازنگری کامل در 
روش های سنتی تزئینات سرامیکی را 

برای Cefla Finishing ایجاد کرده  
است.

Cefla Finishing فرآیندهای نوآورانه 
با ارائه منابع جدید به دکوراتورهای 
سرامیک، این امکان را ایجاد می کند 
تا با هزینه های پایین تر تولید، کیفیت 
به  را  کامل  بیان  آزادی  و  بهتر  کار 

مشتریان خود ارائه دهند.
فرآیندهای چاپ دیجیتال دما پایین 
رنگ  فرآیند  و   Cefla Finishing

انرژی کمتری در سیستم  از  جامد 
خشک کردن استفاده می کنند و در 
نتیجه هزینه کمتری برای شرکت ها 
کوره های  داشت.  خواهند  همراه  به 
المپ UV و Excimer مقدار مصرف 
تولید  امکان  و  داشته  نگه  پایین  را 
برای  را  براق  و  مات  سطح  دو  هر 

تولیدکنندگان ایجاد می کنند.
نقش مهمی  فناوری ها هم  راندمان 
دارند.  تولید  هزینه های  مهار  در 
 Cefla Finishing فنــاوری هـای 
کیفیت، کارائی و پایداری زیادی دارند. 
به  می توان  متعدد  مزایای  میان  در 
سیستم اختراعی گردش مجدد اشاره 
کرد که امکان استفاده از مقدار مناسب 
و بدون ضایعات جوهر را با نتایج نهایی 
بی عیب و نقص به تولیدکنندگان ارائه 

می دهد.

صرفه جویی:  به  مختص  تنها  نه 
Cefla Finishing مزایای دیگر

دکوراتورهای  صرفه جویی  بر  عالوه 
سرامیکی که قصد سرمایه گذاری بر 
نوآوری را دارند می توانند روی مزایایی 

ورای حاشیه سود حساب کنند.
روش های جدید تولید، انعطاف پذیری 
فوق العاده ای دارند و در نتیجه تقاضای 
را  سفارشی سازی  برای  رشد  به  رو 
رنگ،  عالی  رندر  می کنند.  برآورده 
طیف رنگ گسترده، امکان استفاده 
از جوهرهای جدید فلزی و باز تولید 
واقعی هر RAL یا Pantone رنگ، 
فرصت های هیجان انگیز بیشتری را 
به مصرف کنندگان ارائه می دهند. این 
امکانات جدید عالوه بر امکان عرضه 
خالقیت بیشتر، در بازارهای جدید را 

نیز به روی این فناوری می گشاید.
با کاهش محدودیت های  نهایت  در 
تولید، بهبود فرآیندها و رقابتی بودن 
تولید، فرصت های تجاری چند برابر 

می شوند.

کاهـش هزینه هـای تولیـد با  
 Cefla فرآیندهای دکوراسیون

Finishing
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نمایشگاه 4 روزه تکنارجیال، مختص 
لوازم صنعت سرامیک،  و  فناوری ها 
با نتایج نهایی فراتر از انتظار بار دیگر 

رهبری جهانی خود را تأیید کرد.
محیطی  زیست  پایداری  نوآوری، 
کلمه  این ها سه  دیجیتالی شدن  و 
طیف  که  هستند  اصلی  کلیدی 
شده  ارائه  پیشنهادات  از  وسیعی 
توسط بیش از 320 برند را در این 
نمایشگاه در معرض دید عموم قرار 
 Tecna 2022 موفقیت  و  دادند 
المللی  بین  نمایشگاه  زدند.  رقم  را 
اختصاص یافته به فناوری ها و لوازم 
مرکز  در  آجر،  و  سرامیک  صنایع 
نمایشــگاه هـای ریمینــی توسـط 
تولیدکننـدگان  )انجمـن   Acimac

ایتالیایی  تجهیزات  و  ماشین آالت 
)گـروه   IEG و  سـرامیک(  بـرای 

نمایشگاهی ایتالیا( سازماندهی شد.
سطح  با  همچنین  نمایشگاه  این 
مواجه  بین المللی  حضور  از  باالیی 
از  درصد  که 45  به طوری  گردید، 
ریمینی  رویداد  شرکت کنندگان در 
سراسر  در  کشور   100 از  بیش  از 
جهان بودند، که نشان دهنده جایگاه 
برتر جهانی این رویداد است. بغیر از 
ایاالت متحده آمریکا، هند، ایران و 
اروپا، مناطقی که بیش ترین حضور را 
داشتند، عبارتند از آمریکای التین، 
جنوب  آسیای  و  آفریقا  خاورمیانه، 

شرقی.
یک برنامه ویژه برای 130 خریدار برتر 
برجسته که با حمایت ITA، آژانس 
از 1060  بیش  در   - ایتالیا  تجارت 
نمایشگاهی  شرکت های  با  جلسه 

شرکت کردند، رزرو شده بود.
و  دولتی  سرمایه گذاران  از  هیئتی 

تولیدکنندگان سرامیک از 11 کشور 
جنوب صحرای آفریقا نیز برای اولین 

بار در این نمایشگاه حضور داشتند.
از جمله جاذبه های جدید، آزمایشگاه 
این  بود.   TECNA FUTURE

نمایشگاهی  منطقه  یک  آزمایشگاه 
اختصاص داده شده به استارت آپ های 
داخل صنعت، تقویمی پر از رویدادها 
دیجیتالی سازی،  بر  تمرکز  با  را 
راه حل های سبز، پایداری و تدارکات، 
به کار  و همچنین هوش مصنوعی 
رفته در خطوط تولید و سیستم ها را 
ارائه کرد. هدف اولیه آزمایشگاه نشان 
ورودی های  و  ایده ها  آخرین  دادن 
مربوط به صنعت 4.0 بود تا از تداوم 
توسط  قباًل  که  نوآورانه ای  فرآیند 
صنعت تولید آغاز شده است اطمینان 

حاصل شود.
جنبه دیگری که باید مورد توجه قرار 
بود.  بازدیدکنندگان  افزایش  گیرد، 
در طول چهار روز نمایشگاه، مدیران 
ارشد شرکت های بزرگ سرامیک های 
شدند  دیده  بین المللی  و  ایتالیایی 
که در سراسر سالن ها در نمایشگاه 
فعالیت می کنند و Tecna را به عنوان 
همگام  برای  ضروری  رویداد  یک 
شدن با نوآوری ها در زیبایی شناسی 
طراحی و تکنیک های فرآیند تأیید 
صنایع  در  اصلی  نام های  می کنند. 
دکوراسیون  و  آجر  بهداشتی،  لوازم 
نیز دریافتند که طیف گسترده ای از 
فناوری های نوآورانه به نمایش درآمده 
در TECNA بیش از حد انتظارات 

آن ها را برآورده می کند.
مدیـریـت   Lorenzo Cagnoni

از  سال  »چهار  داشت:  اظهار   IEG

آخرین نمایش می گذرد و بازگشت 
ما به بازار با رویدادی کاماًل جدید با 
ظاهر و محتوای اصالح شده مشخص 
شده است. طرح جدید که از طریق 
قابل دسترسی است، به  دو ورودی 

هدف خود مبنی بر تبدیل نمایشگاه 
به گردهمایی اختصاص داده شده به 
نوآوری دست یافته است، با برنامه های 
سفر موضوعی که به بازدیدکنندگان 
کمک می کند تا مسیر خود را طی 
کنند و در عین حال به غرفه داران دید 
بیشتر و هویت مشترک ارائه دهند. در 
همین حال، یک تقویم پر از رویدادها، 
موضوعاتی مانند پایداری در سرامیک، 
مسائل فعلی تأمین انرژی، و مرزهای 
را  تولید  در  دیجیتالی شدن  جدید 
مورد بررسی قرار داد. مضامینی که 
در گروه نمایشگاهی ایتالیا گنجانده 
شده اند. چالش برای کسانی که امروز 
نمایشگاهی را سازماندهی می کنند، 
به طور فزاینده ای انعکاس اتفاقاتی 
است که در صنعت مورد نظر آن اتفاق 

می افتد.
بـه سـرعت در حـال  ایـن صنعت 
تغییر  برای  تصمیم  و  است  توسعه 
نشان   Tecna به   Tecnargilla از 
دهنده تمایل به درک این بعد جدید 
و اهمیت آن و استفاده از فرصت هایی 
است که برای تجارت و شبکه ارائه 

می دهد«.
از  تکاملی  عنـوان  بـه  که   Tecna 
رویــداد  یک  کـه   –  Tecnargilla

پیشرو در جهان برای تجهیزات صنعت 
سرامیک و آجر بود با موفقیت از قالب 
نمایشگاهی جدید استفاده کرده است 
تا با تغییراتی که در فناوری، مواد اولیه 

تزئینات  و  کاری  کاشی  تزئینات  و 
متحول شده است، هماهنگی داشته 
باشد. سایر مواد پوششی در طراحی 
ادعای  از  که  نبود  تصادفی  داخلی 
جمع بندی  برای  بسازیم«  »چگونه 
هدف  شـد.  استفاده  جدیـد  قالب 
ایجـاد  نمایشـگاه،  این  بلندپروازانه 
مجموعه ای جامع از پیشنهادات که 
هم غرفه داران و هم بازدیدکنندگان 

ایتالیایی و بین المللی را جذب کند.
»علی رغم دوره سختی که ما تجربه 
 ،Paolo Lamberti  - می کنیـم 
رئیس ACIMAC، نتیجه گرفت - 
حال و هوای اکثر افراد مشتاقانه است. 
بازگشت پس از چهار سال و دیدن 
و  فرصت ها  ایجاد  مشتریان،  دوباره 
کسب و کار فوق العاده بوده و ما را به 
آینده امیدوار کرده است. صنعت ما، 
و به ویژه صنعت مهندسی مکانیک/
سرامیک در ایتالیا، بار دیگر سرزندگی 
و روحیه نوآورانه خود را نشان داده 
کرده  ثابت  بازار  به   Tecna است. 
است که ما آماده رسیدگی به مسائل 
عمده ای هستیم که چگونگی تکامل 
صنعت را تعیین می کند، از جمله: 
صرفه جـویی در انرژی و بهـره وری، 
و  موقع  به  تولید  اقتصاد چرخشی، 
انبــوه، لجستیـک  سفارشی سـازی 

پیشرفته و داده های بزرگ«.
تاریخ بعدی Tecna برای سال 2024 

تعیین شده است.

نمایشگاه برپایی موفقیت آمیز 
 تکنارجیالی سابق، تکنای جدید

در شهر ریمینی
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Interview with Marco Tarozzi Managing & Sales Director SITI Gruppo B&T

B&T Group emphasis on the importance 
and stronger presence in the Iranian market

SITI Gruppo B&T مدیر عامل و مدیر فروش Marco Tarozzi مصاحبه با

تأکید گروهB&T بر اهمیت و حضور پر رنگ تر در بازار ایران

Gruppo B&T, one of the world leaders in the ceramic tile industry, took part in TECNA 2022 exhibition with the tile division 
SITI and the subsidiaries PROJECTA and ANCORA, experts in ceramic tile decoration, lapping, and finishing. 
20 key innovations were presented to the market in a 2000 sqm booth. Special attention was given to sustainability, by in-
troducing hydrogen fuel kilns and energy saving systems, but the true protagonist of the show was SUPERA, the highly effi-
cient mold-less pressing technology for porcelain slabs.
At the trade fair venue, we met SITI’s Managing & Sales Director, Mr. Marco Tarozzi, and asked him about the group’s future 
plans, specifically for the Iranian market.  

ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

اشاره:
گروه B&T، یکی از پیشتازان صنعت کاشی و سرامیک در جهان، 
در نمایشگاه TECNA 2022 با بخش کاشی SITI و شرکت های 
تابعه PROJECTA و ANCORA، متخصصان در زمینه تزیین، 

پوشش و تکمیل کاشی و سرامیک شرکت کرد.
تعداد 20  نوآوری کلیدی در یک غرفه 2000 متر مربعی به بازار ارائه شد. 
با معرفی کوره های سوخت هیدروژنی و سیستم های صرفه جویی در انرژی 
به پایداری توجه ویژه ای شد، اما قهرمان واقعی نمایش SUPERA بود، 

فناوری پرس بدون قالب بسیار کارآمد برای اسلب های پرسالنی.
 Marco Tarozzi و،SITI  در محل برگزاری نمایشگاه، با مدیر عامل و فروش
مالقات کردیم و از او در مورد برنامه های آتی گروه، به  ویژه برای بازار ایران 

پرسیدیم.

برای   Gruppo B&T آینده  برنامه های  فارسی:  سرامیک  دنیای  فارسیگزیده  سرامیک  دنیای  گزیده 
صنعت سرامیک چیست؟ ما می دانیم که شرکت شما در حال سرمایه گذاری 
در فناوری های سبز و سوخت های غیرفسیلی و صرفه جویی در مصرف انرژی 

است، لطفاً برای خوانندگان ما توضیح دهید.؟
Marco TarozziMarco Tarozzi: سال ها پیش شروع به توسعه راه حل ها و دستگاه های فنی 

صرفه جویی در انرژی کرد. صنعت سرامیک نیاز به مصرف انرژی باالیی دارد و 
هزینه انرژی همیشه بخش قابل توجهی از کل هزینه های تولید بوده است. این 
امر به ویژه در مورد کشورهای اروپایی صادق است، اما نه تنها آن ها بلکه برای 

سایر کشور ها نیز اهمیت دارد.
بنابراین، ما در حال انجام و تقویت این فعالیت هستیم و بهترین و نوآورانه ترین 
راه حل های خود را برای صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست به بازار 

ارائه می دهیم.

به مدت 8 سال ما در حال توسعه یک فناوری جدید برای کوره ها 
با نام تجاری تیتانیوم هستیم. کوره تیتانیوم مصرف گاز طبیعی و 

انتشار CO2 را تا 30 درصد کاهش می دهد.

گزیده دنیای سرامیک فارسیگزیده دنیای سرامیک فارسی: همان طور که همه ما می  دانیم، 
قیمت گاز طبیعی در زمان های اخیر به طور چشمگیری در حال افزایش است و 
تولیدکنندگان در صنعت کاشی و سرامیک را با قبوض سرسام آور تحت تأثیر 
قرار داده است. با توجه به این وضعیت، فکر می کنید کوره هیدروژن چه زمانی 

در بازار راه اندازی می شود؟
M. TarozziM. Tarozzi: سوخت مخلوط ما، مخلوطی از 50 % هیدروژن و گاز طبیعی، 

در حال حاضر در بازار موجود است و همچنین کوره ای که با این مخلوط کار 
می کند. این سیستم ها در حال حاضر وجود دارند و Gruppo B&T می تواند 

آنها را ارائه دهد.

گزیده دنیای سرامیک فارسیگزیده دنیای سرامیک فارسی:  آیا این نوع کوره در کارخانه ای در حال 
حاضر فعال است؟

M. TarozziM. Tarozzi: اکنون در جهان هیچ شرکتی از این نوع فناوری استفاده نمی کند، 

اما تصور می شود که در آینده بسیار نزدیک به واقعیت تبدیل خواهد شد. در 
حال حاضر هیچ سازنده، مشتریان گروه B&T یا مشتریان تولیدکنندگان دیگر 

از این نوع کوره استفاده نمی کنند.

گزیده دنیای سرامیک فارسیگزیده دنیای سرامیک فارسی: لطفًا در مورد فناوری های جدید ارائه شده 
در این نمایشگاه، به ویژه ماشین آالت تولید اسلب های بزرگ به ما بگویید؟

M. TarozziM. Tarozzi: وSUPERA فناوری پرس بدون قالب ما برای تولید اسلب های 

بزرگ و همچنین اندازه های معمولی است. این یک فناوری پیشرو در ایران 
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است که تنها شرکتی که از آن استفاده می کند شرکت الماس کبیر شمس 
است.

در این نمایشگاه ما نسخه جدیدی از SUPERA به نام SUPERA RAPIDA را 
معرفی کردیم که می تواند خروجی روزانه 20.000 متر مربع از اسلب های تجاری 
اندازه استاندارد و سایزهای کوچک تر رایج در بازار را تولید کند. این راه حل ایده آل 
برای آن دسته از تولیدکنندگان است که مایل به تولید بسیار کارآمد و بسیار کم 
هزینه در سایزهایی مانند 60 ×120،80 ×80، 90×90 و 120×120 سانتی متر 

هستند.
در مورد SUPERA برای اسلب بزرگ این را اضافه کنم که دستگاه ما در ایران 
در حال کار و تولید محصوالت بسیار باکیفیت است که در حال حاضر به برترین 
بازارهای دنیا صادر می شود. و فراموش نکنیم که SUPERA هم از نظر مواد 
اولیه و هم از نظر سایر جنبه های مرتبط با تولید، مناسب ترین فناوری برای 

تولید اسلب های بزرگ در ایران است.

گزیده دنیای سرامیک فارسیگزیده دنیای سرامیک فارسی: چه برنامه ای برای بازار ایران دارید؟ می دانیم 
که در تجارت و فروش به شرکت های ایرانی مشکالتی مانند مسائل بانکی 
و تحریم ها وجود دارد. چگونه قصد دارید جایگاه خود را در بازار ایران حفظ 

کنید؟

M. TarozziM. Tarozzi: گروه B&T  بالغ بر 35 سال است که در بازار ایران حضور دارد. 

این یک شرکت و برند بسیار شناخته شده است که مشتریان زیادی دارد و 
تعداد زیادی پلنت تولیدی در ایران دارد.

وظیفه و قصد ما ارائه بهترین خدمات ممکن به مشتریان مان است، کاری که در 
زمینه قطعات یدکی باید به صورت محلی با انبار و کمک فنی انجام شود و البته 

همراه با حضور تجاری مداوم.
این کار را می توان به روش های مختلفی انجام داد و ما اکنون در تالش هستیم 
تا بهترین و امکانپذیرترین راه ممکن را انتخاب کنیم، چه از طریق نماینده یا 
تأسیس یک شرکت به طور مستقیم. همان طور که گفتید، جنبه های زیادی 
وجود دارد که باید از نظر حقوقی، مالی و مالیاتی نیز مورد توجه قرار گیرد. این 
یک موضوع بسیار پیچیده است: ما می خواهیم این کار را انجام دهیم، اما روشی 

که انجام خواهیم داد هنوز مشخص نیست.
به عنوان گروه B&T، ما کاماًل می خواهیم جایگاه خود را در بازار ایران تثبیت 
کنیم و معتقدیم که بازار سرامیک ایران یکی از مهم ترین بازارهای جهان است. 
سال هاست که همین طور بوده و در آینده هم همین طور خواهد بود، بنابراین 

هدف ما نه تنها ماندن در این بازار، بلکه توسعه آن است.

×

Marco Tarozzi & Majid Mohassesian

مصـاحبـــهمصـاحبـــه
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World production and consumption 
of ceramic tiles

تولیـد و مصـرف جهـانی کاشی و سرامیک

The tenth edition of the study entitled “World production and consumption of ceramic tiles” produced by MECS / Acimac 
Research Centre is due to be published in October. Consisting of almost 300 pages of charts, tables and commentary, the 
study provides detailed analysis of the trends occur-ring over the ten-year period to 2021 in terms of industry, markets, per 
capita consumption and export flows in geographical macro-regions and in the 76 largest tile producer, consumer, export-
er and importer countries. 
The major new feature of this year’s study is the in-depth review of the 10-year historical series for tile production and con-
sumption in India based on extensive market analysis conducted by MECS and involving more than 800 companies oper-
ating solely in the Morbi district in Gujarat, whose contribution to national production had until now been underestimated. 
The review of the Indian data resulted in a corresponding update of the overall time series. 

Luca Baraldi - MECS / Centro Studi Acimac (l.baraldi@mecs.org)

ویرایش دهم این مطالعه با عنوان »تولید و مصرف جهانی کاشی سرامیک« 
تولید شده توسط MECS / مرکز تحقیقات Acimac قرار است در ماه اکتبر 
منتشر شود. این مطالعه متشکل از تقریباً 300 صفحه نمودار، جداول و تفسیر، 
تجزیه و تحلیل دقیقی از روندهای رخ داده در دوره ده ساله تا سال 2021 در 
حوزه صنعت، بازار، مصرف سرانه و روند صادرات در مناطق کالن جغرافیایی، 
در 76 کشور بزرگ تولید کننده، مصرف کننده، صادرکننده و واردکننده کاشی، 

گردآوری شده است.
ویژگی جدید اصلی مطالعه کنونی، بررسی عمیق روندهای 10 ساله تولید و 
مصرف کاشی در هند بر اساس تجزیه تحلیل بازار به صورت گسترده است که 

توسط MECS انجام شد و شامل بیش از 800 شرکت است که صرفاً در این 
زمینه فعالیت می کنند. منطقه موربی در گجرات، که سهم آن در تولید ملی 
تاکنون کمتر برآورد شده بود نیز در این مطالعه گنجانده شده است. بررسی 

داده های هند منجر به به روزرسانی کلی شد.

1( سال 2021 شاهد شتاب شدیدی در سرعت بهبود حجم تولید و مصرف 
جهانی کاشی بودیم که می توان گفت، چنین رشدی از سال 2020 آغاز شده 
بود و مهمتر از همه برخالف سال قبل،افزایش قابل توجهی در جریان واردات و 

صادرات )8.7+ %( به دنبال داشت. 

مناطق تولیدکننده جهان

2021 )میلیون مناطق
مترمربع(

% از تولید
جهانی

% تغییرات 
2021/2020

%18.1%7.6 1.393 اتحادیه اروپا )27(

دیگر کشورهای اروپا 
%14.6%4.0 731 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا
%17.4%2.1 377 )شامل مکزیک(

%24.5%7.4 1.360 مرکز- جنوب آمریکا
%4.9%74.1 13.585 آسیا

%3.3-%4.8 888 آفریقا
%0.0%0.0 5 اقیانوسیه

%7.2%100.0 18.339 مجموع

 مناطق مصرف کننده جهان

2021 )میلیون مناطق
مترمربع(

% از مصرف
جهانی

% تغییرات 
2021/2020

%14.2%6.3 1.141 اتحادیه اروپا )27(

دیگر کشورهای اروپا 
%15.3%3.6 649 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا
%11.5%3.3 603 )شامل مکزیک(

%16.4%8.0 1.448 مرکز- جنوب آمریکا
%5.2%72.3 13.166 آسیا

%1.5%6.3 1.148 آفریقا
%0.5-%0.3 54 اقیانوسیه

%6.8%100.0 18.209 مجموع
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اقـتـصـــاداقـتـصـــاد

2( در سال 2021، تولید جهانی کاشی به 18339 میلیون مترمربع رسید 
که 7.2 درصد نسبت به 17101 میلیون مترمربع ثبت شده در سال 2020 
افزایش داشت. تولید در آسیا با 4.9 درصد رشد به 13.6 میلیارد مترمربع 
رسید، که خود معادل 74 درصد تولید جهانی است. این نتیجه مثبت عمدتاً به 
دلیل افزایش حجم تولید در چین، هند و اندونزی بود که انقباض شدید تجربه 
شده در ویتنام را جبران کرد. قاره اروپا در مجموع 2124 میلیون مترمربع 
)11.6 % از تولید جهانی( تولید کرد. تولید هم در اتحادیه اروپا )18+ % به 
1393 میلیون مترمربع( و هم در خارج از اتحادیه اروپا )14.6+ %، 731 میلیون 
مترمربع( رشد دو رقمی داشته است که ناشی از افزایش شدید تولید در ترکیه 
است. تولید در قاره آمریکا به شدت افزایش یافت و به 1737 میلیون مترمربع 
رسید. نرخ رشد در آمریکای شمالی 17.4 % )377 میلیون مترمربع( بود، در 
 حالی که آمریکای مرکزی و جنوبی بیشترین افزایش را داشتند، )24.5+ %

را  انقباض  در سال 2021  منطقه ای که  تنها  مترمربع(.  میلیون  به 1360 
تجربه کرد، آفریقا بود، جایی که به دلیل کاهش شدید در الجزایر و تا حدی 
در نیجریه، تولید به 888 میلیون مترمربع )3.3+ %( رسید و این کاهش توسط 

دیگر کشورهای این قاره نیز جبران نشد.

میلیون  به 18209  از 17050  کاشی  جهانی  مصرف  سال 2021،  در   )3
مترمربع )6.8+ %( افزایش یافت. همه مناطق جهان شاهد بهبود بودند. در 
آسیا، مصرف به 13.2 میلیارد مترمربع )5.2+ %( افزایش یافت که معادل 
72.3 % از سهم کل جهان را به خود تخصیص داد. در اروپا، مصرف هم در 
کشورهای اتحادیه اروپا )1141 میلیون مترمربع؛ 14.2+ %( و هم در کشورهای 
خارج ازاتحادیه اروپا )649 میلیون مترمربع؛ 15.3+ %( افزایش یافته است. قاره 
آمریکا هم در آمریکای مرکزی و جنوبی )1448 میلیون مترمربع؛ 16.4+ %( و 
در آمریکای شمالی )603 میلیون مترمربع؛ 11.5+ %( رشد داشته است. تقاضا 

در آفریقا نیز افزایش یافت و به 1148 میلیون مترمربع )1.5+ %( رسید.

4( در سال 2021، صادرات جهانی 8.7 % افزایش یافت و به 3 میلیارد مترمربع 
رسید که تقریباً 244 میلیون مترمربع بیشتر از سال 2020 بود. در اینجا نیز 
بهبود همه مناطق جغرافیایی را شامل می شود. صادرات آسیا به 1.414 میلیون 
مترمربع )2+ %( افزایش یافت که معادل 47 درصد از سهم کل جهان است. 
مترمربع؛  میلیون   1055( یافت  افزایش  شدت  به  اروپا  اتحادیه  صادرات 

14.3+ %( و به 35 % از سهم کل جهانی رسید. 
کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نیز عملکرد خوبی داشتند )231 میلیون 
مترمربع؛ 12.3+ %( که عمدتاً به دلیل رشد صادرات در ترکیه است. صادرات 
همچنین در آمریکای مرکزی و جنوبی )183 میلیون مترمربع؛ 36.3+ %(، 
میلیون   85( آفریقا  و   )%  +10.7 مترمربع؛  میلیون   45( شمالی  آمریکای 

مترمربع؛ 4.6+ %( رشد کرد.

5( در مورد تمایل به صادرات قاره ها یا مناطق کالن مختلف، اتحادیه اروپا با 
صادرات 75.7 % از تولید خود، منطقه ای با بیشترین سهم صادرات در سال 
2021 در رده بندی خود باقی ماند. همه مناطق دیگر عقب افتادند: کشورهای 
خارج از اتحادیه اروپا 31.6 % از حجم تولید خود را صادر کردند، آمریکای 

شمالی 11.9 %، آمریکای جنوبی 13.4 %، آسیا 10.4 % و آفریقا 9.6 %.
روند جریان واردات / صادرات، همچنان تمایل به تولید کاشی را در نزدیکی 
بازارها تأیید می کند. اگرچه صادرات جهانی 16.4 % از تولید و 16.5 % از مصرف 
جهانی را در سال 2021 تشکیل می داد، 62.1 % از این حجم را صادرات در 
همان منطقه جغرافیایی تولید تشکیل داد )به عنوان مثال، 81.4 % از صادرات 
آمریکای جنوبی در جنوب باقی ماند. 82.2 % از صادرات آمریکای شمالی در 
منطقه NAFTA فروخته شد و 70.5 % از صادرات آسیایی به سایر کشورهای 
آسیایی ارسال شد. اتحادیه اروپا با 45.4 % از صادرات خود را در بازارهای خارج 

از اتحادیه اروپا به فروش رساند. 
این تحلیل با این واقعیت تأیید می شود که سهم تولید و مصرف جهانی در هر 

روند بین المللی سال 2021
)بر اساس کل مصرف جهانی(

فروش داخلی
83.5%

صـادرات
16.5%

مناطق صادرکننده جهان

2021 )میلیون مناطق
مترمربع(

% از صادرات
جهانی

% تغییرات 
2021/2020

%14.3%35.0 1.055 اتحادیه اروپا )27(

دیگر کشورهای اروپا 
%12.3%7.7 231 )شامل ترکیه(

شمال آمریکا
%10.7%1.5 45 )شامل مکزیک(

%36.3%6.1 183 مرکز- جنوب آمریکا
%2.0%46.9 1.414 آسیا

%4.6%2.8 85 آفریقا
%0.0%0.0   - اقیانوسیه

%8.7%100.0 3.013 مجموع
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قاره مشابه است. آسیا 74 % تولید و 72.3 % مصرف جهانی، اروپا )اتحادیه اروپا 
+ غیر اتحادیه اروپا( به ترتیب 11.6 و 10 %، قاره آمریکا 9.5 % و 11.3 % و آفریقا 

4.8 % و 6.3 % بوده است.

صادرکننده  و  مصرف کننده  تولید کننده،  بزرگترین  عنوان  به  چین   )6
کاشی و سرامیک در جهان، با افزایش 4.6 درصدی تولید در سال 2021 به 
8863 میلیون مترمربع )640 میلیون مترمربع بیشتر از سال 2019 قبل از 
همه گیری(، 48.3 % از تولید جهانی را به خود اختصاص داد. همان طور که در 
مطالعه MECS با عنوان »چین: کاشی و اسلب سرامیک« گزارش شده است، 
در سال 2020 ظرفیت نصب شده کشور به 12.4 میلیارد مترمربع در 2275 
خط که توسط 1161 شرکت یا گروه اداره می شود، رسید. چین همچنان به 
 CTW ثبت رشد قوی در بخش اسلب های بزرگ ادامه داد که طبق برآورد
حدود 100 خط تولید اختصاصی را شامل می شود ولی نشانه هایی از مازاد 

ظرفیت را نیز نشان می دهد.
در سال 2021، مصرف کاشی چینی با 5.2 درصد رشد از 7859 به 8268 

میلیون مترمربع رسید که 45.4 درصد از کل جهان را تشکیل می دهد.
پس از رسیدن به 1.15 میلیارد مترمربع در سال 2013، صادرات چین برای 
هشتمین سال متوالی کاهش یافت و از 622 به 601 میلیون مترمربع )3.5- %( 
رسید و به 20 % از صادرات جهانی رسید. صادرات چین در آسیا )427 میلیون 
مترمربع؛ 3.8+ %( و اقیانوسیه )36.5 میلیون مترمربع؛ 5.2+ %( رشد کرد، در 
آمریکای التین )56.8 میلیون مترمربع( ثابت ماند و در سایر مناطق به انقباض 
ادامه داد: 32- % در آفریقا. )61 میلیون مترمربع(؛ 11- % در آمریکای شمالی 

)10.7 میلیون مترمربع(. 59.3- % در اتحادیه اروپا )3.3 میلیون مترمربع( و 
38- % در بقیه اروپا )5 میلیون مترمربع(. میانگین قیمت فروش کاشی های 

چینی صادراتی در حدود 5.7 یورو در مترمربع ثابت باقی ماند.

بزرگ  کشور  دومین  عنوان  به  را  خود  جایگاه  هند   ،2021 سال  در   )7
تولیدکننده و مصرف کننده کاشی در جهان حفظ کرد. همان طور که در باال 
ذکر شد، بررسی بیش از 800 شرکت فعال در منطقه Morbi در گجرات به 
تنهایی توانست سهم واقعی آنها را در تولید ملی تعیین کند، که مشخص شد 
در واقع بسیار بیشتر از این مطالعه گزارش شده و اکنون در منابع رسمی مرجع 
مورد استفاده برای تولید ملی است. این امر باعث تجدید نظر عمده در یک دوره 
ده ساله در صنعت و بازار هند شد. در سال 2021، کل تولید در هند با رشد 
10 درصدی از 2318 به 2550 میلیون مترمربع رسید. مصرف داخلی شاهد 
افزایش مشابهی )حدود 2 میلیارد مترمربع( بود که ناشی از افزایش ساخت و 

ساز به دنبال کاهش سرعت فعالیت ناشی از همه گیری بود.
هند  مترمربع،  میلیون   483 به  صادرات  درصدی   10.6 افزایش  وجود  با 
پس از مغلوب شدن در مقابل اسپانیا به رتبه سوم در رتبه بندی بزرگترین 
صادرکنندگان جهان سقوط کرده است. صادرات هند اکنون 16 % کل جهان و 
19 % تولید داخلی را تشکیل می دهد. از نظر ارزشی، صادرات به 1486 میلیون 
یورو، معادل متوسط قیمت فروش 3.1 یورو بر مترمربع رسید که یکی از 
پایین ترین ارزش ها در میان کشورهای صادرکننده بزرگ را از آن خود نموده 

است.
علیرغم این واقعیت که عوارض واردات کاشی های هندی در کشورهای شورای 

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد

کشورهای تولیدکننده برتر

2017 کشور
)میلیون مترمربع(

2018
)میلیون مترمربع(

2019
)میلیون مترمربع(

2020
)میلیون مترمربع(

2021
)میلیون مترمربع(

% از تولید جهانی
در 2021

% تغییرات
2021/2020

%4.6%48.3 8.863  8.474  8.225  9.011  10.146 چین1

%10.0%13.9 2.550  2.318  2.223  2.011  1.897 هند2

%24.9%5.7 1.049  840  909  872  867 برزیل3

%20.3%3.2 587  488  510  530  530 اسپانیا4

%2.0%2.5 458  449  398  383  373 ایران5

%18.4%2.4 438  370  296  335  355 ترکیه6

%26.5%2.4 435  344  401  416  422 ایتالیا7

%34.9%2.2 410  304  347  383  307 اندونزی8

%30.7-%2.0 370  534  560  602  560 ویتنام9

%8.8%1.7 310  285  300  300  300 مصر10

%7.4%84.4 15.470  14.406  14.169  14.843  15.757 مجموع

%7.2%100.0 18.339  17.101  16.803  17.430  18.208 مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac . »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه دهم 2022
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همکاری خلیج فارس اعمال شد عربستان سعودی موقعیت خود را به عنوان 
بزرگترین بازار صادراتی صنعت کاشی هند حفظ کرد و باعث کاهش 50.5 

درصدی فروش از 91 به 45 میلیون مترمربع شد.
این در تضاد با رشد فروش در سایر بازارهای اصلی صادراتی بود: کویت )35 
امارات  میلیون مترمربع؛ 96+ %(، عراق )26 میلیون مترمربع؛ 13.5+ %(، 
متحده عربی )23 میلیون مترمربع، 12.5+ %(، نپال )20 میلیون مترمربع؛ 
46+ %(، ایاالت متحده )20 میلیون مترمربع؛ 8.6+ %( و مکزیک )18 میلیون 
مترمربع؛ 7.5+ %(. از جمله بیشترین رشد می توان به رشد دو برابری صادرات 
به روسیه )11.2 میلیون مترمربع(، افزایش 1000 درصدی صادرات به فیلیپین 
)از کمتر از یک میلیون مترمربع به 10.7 میلیون مترمربع( و افزایش 427 

درصدی صادرات به اردن اشاره کرد. 9.7 میلیون مترمربع(.
به طور کلی، قاره آسیا 57 % از صادرات هند )274 میلیون مترمربع؛ 1.6+ %(، 
 ) آفریقا 16 % )77.4 میلیون مترمربع؛ 29+ %(، آمریکای شمالی )NAFTAو
8.7 % )42 میلیون مترمربع؛ 8.2+ %(، اروپا )اتحادیه اروپا + غیر اتحادیه اروپا( 
13 % )63 میلیون مترمربع؛ 26+ %( و آمریکای جنوبی 5 % )24.4 میلیون 

مترمربع؛ 60.7+ %( را جذب کرد. 

8( سومین کشور بزرگ تولید کننده و مصرف کننده جهان در سال 2021 
برزیل بود که زیان سال 2020 را با افزایش تولید از 840 به 1049 میلیون 
مترمربع )25+ %( جبران کرد، در حالی که تقاضای داخلی ادامه داشت. رشد 
)902 میلیون مترمربع؛ 8.8+ %( که ناشی از گسترش فعالیت های ساخت و 
ساز است. صادرات به لطف رشد در تمام بازارهای اصلی آمریکای التین به 128 

میلیون مترمربع )+33.8 %( افزایش یافت، در حالی که فروش در ایاالت متحده 
)بزرگترین بازار صادراتی کاشی های برزیل( با 11 % کاهش به 22 میلیون 

مترمربع رسید.

9( اسپانیا، برترین تولیدکننده کاشی اروپا و چهارمین کشور تولیدکننده بزرگ 
در جهان، 587 میلیون مترمربع در سال 2021 تولید کرد که 20.3 درصد 
نسبت به سال 2020 افزایش داشت. در سال 2021، اسپانیا نیز به دلیل رشد 
17.4 درصدی در فروش خارجی به تقریباً 500 میلیون مترمربع )به طور دقیق 
496 میلیون مترمربع( که معادل 84.4 درصد از تولید آن است، رتبه دوم را در 
رتبه بندی صادرکنندگان جهانی دوباره به دست آورد. درآمدهای صادراتی با 
افزایش 24 درصدی به 3668 میلیون یورو به لطف افزایش متوسط قیمت به 

7.4 یورو در مترمربع افزایش یافت.
به طور کلی، فروش و صادرات داخلی اسپانیا به 667 میلیون مترمربع در سال 

2021 بالغ شد که مجموعاً 4855 میلیون یورو درآمد ایجاد کرد.
فرانسه موقعیت خود را به عنوان بزرگترین بازار صادراتی از نظر حجم )51 
میلیون مترمربع؛ 16.7+ %( و دومین بازار بزرگ از نظر ارزش )400 میلیون 
یورو؛ 17.9+ %( حفظ کرد. پس از آن ایاالت متحده با 49 میلیون مترمربع 
)13.6+ %( و ارزش 447 میلیون یورو )23+ %( قرار دارد. مراکش )24 میلیون 
مترمربع؛ 17+ %(، رژیم صهیونیستی )23.5 میلیون مترمربع؛45.7+ %( و 
بریتانیا )22.7 میلیون مترمربع، 2.7- %( قرار گرفتند، صادرات به عربستان 
سعودی کاهش شدیدتری را تجربه کرد و با کاهش 23 درصدی به 16.6 

میلیون مترمربع رسید.

کشورهای مصرف کننده برتر

2017 کشور
)میلیون مترمربع(

2018
)میلیون مترمربع(

2019
)میلیون مترمربع(

2020
)میلیون مترمربع(

2021
)میلیون مترمربع(

% از تولید جهانی
در 2021

% تغییرات
2021/2020

%5.2%45.4 8.268  7.859  7.453  8.163  9.244 چین1

%9.8%11.4 2.069  1.884  1.867  1.742  1.678 هند2

%8.8%5.0 902  829  802  775  765 برزیل3

%33.9%2.6 478  357  413  450  336 اندونزی4

%25.0-%1.6 300  400  467  542  580 ویتنام5

%20.7%1.6 291  241  185  236  251 ترکیه6

%9.5%1.6 289  264  273  289  284 ایاالت متحده آمریکا7

%17.3%1.5 278  237  239  236  252 مصر8

%14.0%1.5 276  242  238  236  242 مکزیک9

%11.3-%1.4 252  284  223  206  210 عربستان سعودی10

%6.4%73.6 13.403  12.597  12.160  12.875  13.842 مجموع

%6.8%100.0 18.209  17.050  16.638  17.313  18.037 مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac . »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه دهم 2022

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد
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به شرح زیر تقسیم شد:  از نظر حجمی  اسپانیا  در سال 2021، صادرات 
42.6 % در اروپا )211 میلیون مترمربع(، 22.2 % در قاره آمریکا )110 میلیون 
مترمربع؛ 38.9+ %(، 18.5 % در آسیا )91.4 میلیون مترمربع؛ 4.6- %( و 

16.2 % در آفریقا )80.2 میلیون مترمربع؛ 15.6+ %(.

10( در سال 2021، ایتالیا رکورد عملکرد را در تمام شاخص ها ثبت کرد. 
تولید به 435 میلیون مترمربع )26.5+ %( و فروش کل به 455 میلیون 
مترمربع )16.4+ %( افزایش یافت که درآمد 6.2 میلیارد یورویی )20.1+ %( 
را به همراه داشت. با افزایش فروش به 91.2 میلیون مترمربع )24.4+ %(، که 
معادل ارزش 967 میلیون یورو و میانگین قیمت 10.6 یورو بر مترمربع است، 
به 123 میلیون  افزودن واردات )32 میلیون مترمربع(، مصرف داخلی  با 

مترمربع رسید.
با  را   2021 سال  و  ماند  باقی  جهان  بزرگ  صادرکننده  چهارمین  ایتالیا 
صادرات 364 میلیون مترمربع )14.6+ %( و درآمد 5.2 میلیارد یورو )18+ %( 
به پایان رساند که عمدتاً به دلیل افزایش متوسط قیمت به 14.3 یورو بر 

مترمربع است.
صنعت کاشی ایتالیا موقعیت خود را در بازارهای اروپایی تقویت کرد، جایی 
که 258 میلیون مترمربع )معادل 71 درصد حجم صادرات(، از جمله 234 
میلیون مترمربع در کشورهای اتحادیه اروپا )14.5+ %( فروخت. فروش در 
سایر مناطق جغرافیایی نیز کاهش یافت: 16+ % در قاره آمریکا )52.8 میلیون 
مترمربع(، 16.5+ % در آسیا )34 میلیون مترمربع( و 4.2+ % در آفریقا )13.7 
میلیون مترمربع(. رتبه بندی بزرگترین بازارهای صادراتی ایتالیا بدون تغییر 

باقی ماند. آلمان با 64 میلیون مترمربع )6.2+ %( دوباره بزرگترین بازار بود، پس 
از آن فرانسه )53.8 میلیون مترمربع؛ 18.4+ %(، ایاالت متحده )38.4 میلیون 
مترمربع؛ 17.6+ %(، اتریش، بلژیک، بریتانیا و سوئیس، همگی رشد مثبتی را 

رقم زدند.

11( دو غول آسیایی چین و هند و دو تولیدکننده بزرگ اروپایی اسپانیا و ایتالیا 
با هم 64.5 % از صادرات جهانی را در سال گذشته به خود اختصاص دادند. با 
احتساب 6 کشور عمده صادرکننده دیگر، این رقم به 84.9 % می رسد. اسپانیا 
و ایتالیا به ترتیب 84.4 % و 83.6 % از تولید، جایگاه رهبری خود را از نظر سهم 
صادرات، در مقایسه با 57 % امارات، 56 % لهستان، 40 % ایران، 35 % ترکیه، 

19 % هند و فقط 7 % چین! 
عالوه بر این، ایتالیا پیشتازی خود را از نظر میانگین قیمت فروش 14.3 یورو 
در مترمربع در مقایسه با 7.4 یورو در مترمربع اسپانیا، 6.4 یورو در مترمربع در 

لهستان و 5.7 یورو در مترمربع در چین حفظ کرد.

12( اندونزی و ویتنام بزرگترین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده در 
خاور دور باقی ماندند، در حالی که ایران موقعیت غالب خود را در خاورمیانه 
حفظ کرد. در سال 2021، اندونزی افزایش 35 درصدی تولید )410 میلیون 
مترمربع( را ثبت کرد که ناشی از افزایش مشابه در مصرف داخلی )478 
میلیون مترمربع؛ 34+ %( بود. واردات نیز با 17 درصد افزایش به 85 میلیون 
مترمربع رسید. در مقابل، ویتنام شاهد کاهش شدید بیشتری در تولید از 534 
به 370 میلیون مترمربع )31- %( و مصرف داخلی )300 میلیون مترمربع؛ 

کشورهای صادرکننده برتر

کشور
 2018

)میلیون 
مترمربع(

 2019
)میلیون 
مترمربع(

 2020
)میلیون 
مترمربع(

 2021
)میلیون 
مترمربع(

% از تولید ملی
در 2021

% از صادرات
جهانی در 2021

% تغییرات
2021/2020

ارزش 2021
(million €)

متوسط نرخ 
صادرات

(€/sq.m)

 5.7  3.453 %3.5-%19.9%6.8 601  622  779  854 چین1

 7.4  3.668 %17.4%16.5%84.4 496  422  415  414 اسپانیا2

 3.1  1.486 %10.6%16.0%18.9 483  437  359  274 هند3

 14.3  5.199 %14.3%12.1%83.6 364  318  323  328 ایتالیا4

 1.1  198 %2.1%6.1%39.8 182  179  162  150 ایران5

 5.4  829 %17.1%5.1%35.2 154  132  112  99 ترکیه6

 3.2  413 %33.8%4.3%12.2 128  96  101  106 برزیل7

 6.4  394 %7.1%2.1%55.9 62  58  50  43 لهستان8

 3.9  184 %8.3-%1.6%57.1 48  52  45  43 امارات متحده عربی9

 5.2  211 %9.8%1.3%14.1 41  37  41  46 مکزیک10

%8.8%84.9%17.2 2.558  2.352  2.387  2.356 مجموع

%8.7%100.0%16.4 3.013  2.771  2.831  2.815 مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac . »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه دهم 2022
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25- %( به دلیل ادامه قرنطینه های همه گیری بود. ایران هم در تولید )458 
میلیون مترمربع( و هم در صادرات )182 میلیون مترمربع( 2 درصد افزایش 

داشت.

13( پس از معکوس کردن روند نزولی در سال 2020، ترکیه مسیر رشد خود 
را در سال 2021 با افزایش چشمگیر هم در تولید )افزایش 18.4 % از 370 
میلیون مترمربع به 438 میلیون مترمربع( و هم در مصرف داخلی )افزایش 
21 % به 291 مترمربع( ادامه داد.صادرات آن نیز به رشد خود ادامه داد و با 
افزایش 17 درصدی به 154 میلیون مترمربع رسید که معادل ارزش 829 
میلیون یورو بود. صادرات ترکیه عمدتاً به سه منطقه کالن ارسال شده است: 
44 % به اتحادیه اروپا )68.4 میلیون مترمربع، 12+ %(، 23 درصد به خاورمیانه 
و آسیا )35.6 میلیون مترمربع؛ 17.8+ %( و 21.7 % به منطقه نفتا. )33.4 
میلیون مترمربع؛ 14+ %(. ایاالت متحده جایگاه خود را به عنوان بزرگترین بازار 
تک صادراتی کاشی های ترکیه با افزایش 16 درصدی نسبت به سال 2020 
به 27.2 میلیون مترمربع حفظ کرد. آلمان )18.8 میلیون مترمربع؛ 5+ %(، 
رژیم صهیونیستی )18 میلیون مترمربع؛ 27.2+ %( و بریتانیا )14.7 میلیون 

مترمربع؛ 12.6+ %( در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

14( در سال 2021، 10 کشور بزرگ واردکننده، مجموعاً 1155 میلیون 
مترمربع )افزایش 4.6 درصدی نسبت به سال 2020( وارد کردند و 38.3 % 
از جریان واردات صادرات جهانی را به خود اختصاص دادند. برای اکثر این 
کشورها، واردات بیش از 72 % تقاضای داخلی را برآورده می کند که اوج 

بریتانیا  و  رژیم صهیونیستی  آلمان،  فرانسه،  و در  آن در عراق 98 درصد 
بین 90 تا 95 % است. استثناهای قابل توجه عبارتند از: اندونزی که فقط 
18 درصد از مصرف خود را وارد کرد و عربستان سعودی که واردات در سال 
2021 از 167 به 105 میلیون مترمربع کاهش یافت و 41.5 % از مصرف ملی 
را به خود اختصاص داد. کاهش واردات عربستان سعودی نه به دلیل کاهش 
تقاضای داخلی )252 میلیون مترمربع؛ 11- %( بلکه به دلیل رشد شدید 
صنعت کاشی و سرامیک داخلی بود که تولید آن را از 99 به 150 افزایش داد. 
میلیون مترمربع در فاصله دو سال )مطابق با رشد ساالنه 26 %(. بزرگترین 
صادرکنندگان به عربستان سعودی هند )که همان طور که در باال ذکر شد، 
فروش خود را نصف کرد و به 45 میلیون مترمربع رسید(، امارات متحده عربی 
)28 میلیون مترمربع؛ 5.4- %( و اسپانیا )16.6 میلیون مترمربع( باقی ماندند. 
23 % و پس از آن عمان، چین و مصر که هر کدام بین 40 تا 50 % کاهش 

داشته اند.

15( ایاالت متحده با افزایش 9.5 درصدی واردات به 215 میلیون مترمربع، 
مطابق با افزایش تقاضای داخلی )289 میلیون مترمربع( و ثبات در 74.5 
مترمربع، همچنان در صدر رتبه بندی جهانی واردکنندگان کاشی باقی مانده 
است. درصد مصرف داخلی 88.7 % از واردات ایاالت متحده از 6 کشور بزرگ 
تأمین کننده: اسپانیا )49.3 میلیون مترمربع؛ 13.6+ %(، ایتالیا )38.4 میلیون 
مترمربع؛ 17.6+ %(، مکزیک )33.4 میلیون مترمربع؛ 5.7+ %(، ترکیه 27.2 
میلیون مترمربع؛ 15.8+ %، برزیل )22 میلیون مترمربع؛ 11.5- %( و هند 
)20.2 میلیون مترمربع؛ 8.6+ %( نیز به این ترتیب بود.                ×

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد

کشورهای واردکننده برتر

کشور
 2017

)میلیون 
مترمربع(

 2018
)میلیون 
مترمربع(

 2019
)میلیون 
مترمربع(

 2020
)میلیون 
مترمربع(

 2021
)میلیون 
مترمربع(

% از مصرف ملی
در 2021

% از واردات
جهانی در 2021

% تغییرات
2021/2020

%9.5%7.1%74.5 215  197  204  210  202 ایاالت متحده آمریکا1

%4.0%5.6%98.1 168  161  138  125  129 عراق2

%17.0%4.4%92.1 134  114  113  111  111 فرانسه3

%2.4%4.2%93.5 126  123  111  107  109 آلمان4

%50.8%3.8%75.1 116  77  86  91  82 فیلیپین5

%37.3-%3.5%41.5 105  167  126  116  132 عربستان سعودی6

%17.4%2.8%17.9 85  73  72  77  64 اندونزی7

%10.0%2.5%72.2 76  69  68  76  78 کره جنوبی8

%9.7%2.2%92.0 66  60  59  51  52 بریتانیا9

%2.6%2.1%94.5 64  63  61  61  58 رژیم صهیونیستی10

%4.6%38.3%61.8 1.155  1.103  1.037  1.025  1.016 مجموع

%8.7%100.0%16.5 3.013  2.771  2.831  2.815  2.785 مجموع جهانی

منبع: دپارتمان تحقیقات Acimac . »تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک«، نسخه دهم 2022

محتــوای اختصاصــی ©
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Pamesa continues 
its unstoppable growth

پامسـا به رشـد غیـرقابل توقف خـود 
ادامــه می دهـد

Grupo Pamesa, Europe’s largest ceramic tile producer with operations extending to raw material and spray-dried clay pro-
duction and the commercialisation of energy, has reported record figures for 2021. 
The Spanish group’s year-end results, announced by Chairman Fernando Roig at the annual press conference held on 16 
June, sur-passed all expectations. Following the acquisition of Azuliber in September 2021, the group had predicted rev-
enues of €1,100 mil-lion by the end of the year but this forecast was amply exceeded with consolidated revenues reaching 
€1,220.6 million, up 56% from €782.7 million in 2020, and pre-tax profits €97 million (+47%). In the ceramic segment alone, 
sales increased by 43% from €616 million to €881.7 million (72% of consolidated revenues), while total volumes rose from 92 
million sqm to more than 125 million sqm. 

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it

Grupo Pamesa، بزرگ ترین تولیدکننده کاشی سرامیک 

اروپا با فعالیت هایی که به تولید مواد خام و خاک رس 
گسترش  انرژی  تجاری سازی  و  اسپری  با  شده  خشک 

می یابد، رکوردی را برای سال 2021 گزارش کرده است.
رئیس  توسط  که  اسپانیایی  گروه  سال  پایان  نتایج 
Fernando Roig در کنفرانس مطبوعاتی ساالنه در 16 

ژوئن برگزار شد اعالم شد، از همه انتظارات فراتر رفت. پس 
از خرید Azuliber در سپتامبر 2021، گروه درآمد 1100 
میلیون یورویی را تا پایان سال پیش بینی کرده بود، اما 
این پیش بینی به میزان قابل توجهی فراتر رفت و درآمد 
تلفیقی به 1220.6 میلیون یورو رسید که 56 درصد از 
782.7 میلیون یورو در سال 2020 و قبل از آن افزایش 

یافت. تنها در بخش سرامیک سود مالیاتی 97 میلیون یورو )47+ %(، فروش 
43 % از 616 میلیون یورو به 881.7 میلیون یورو )72 % از درآمد تلفیقی( 
افزایش یافت، در حالی که حجم کل از 92 میلیون مترمربع به بیش از 125 

میلیون متر مربع افزایش یافت.
بخش مواد خام نیز عملکرد خوبی داشت )47+ %(، در حالی که بخش انرژی 

افزایش پیش بینی شده ای در درآمد )233+ %( را ارائه کرد.

چالش هیدروژن
Fernando Roig در مورد عملکرد بخش سرامیک توضیح داد که افزایش 

هزینه های انرژی و مواد خام در نیمه دوم سال فشار شدیدی بر توانایی گروه برای 
حفظ سودآوری وارد کرده است. قبض گاز این بخش از 7.4 میلیون یورو در مارس 

2021 به تقریباً 33 میلیون یورو در نوامبر افزایش یافت که 
ایندموضوع باعث شد درصد گردش مالی  از 8 % به 33 % 
افزایش یابد. عالوه بر این، میانگین قیمت گاز بین ماه می 
2021 و سه ماهه پایانی سال چهار برابر شد )از 20 به 79 
یورو در مگاوات ساعت( و سپس قبل از کاهش دوباره در 
ماه مه و ژوئن ، در آوریل 2022 به اوج خود رسید )متوسط 

قیمت در چهار ماه اول 101 یورو در مگاوات ساعت(. 
روگ گفت: »هزینه های گاز در سال جاری پس از تهاجم 
ماه  از  بنابراین  است،  یافته  افزایش  اوکراین  به  روسیه 
مه گذشته ما مجبور شده ایم برای تمام فروش های خود 
مالیات بر انرژی اعمال کنیم که ماهانه بر اساس قیمت گاز 

اروپا تنظیم می شود.«
در این میان، Grupo Pamesa انتقال انرژی را با تعهد به آینده ای بر اساس 
انرژی هیدروژن پذیرفته است. در ماه آوریل، در بخش تأمین کننده سوخت 
مبتنی بر هیدروژن در ایاالت متحده eCombustible سرمایه گذاری کرد، 
در حالی که در همان زمان قراردادی ده ساله برای تأمین سوخت مبتنی بر 
هیدروژن قابل تنظیم با هدف جایگزینی استفاده از گاز طبیعی در فرآیندهای 
تولید خود امضا کرد. انتظار می رود ، هدف دستیابی به انتشار CO2 صفر،  در 

کارخانه آزمایشی در اوندا تا پایان سال به بهره برداری برسد.
 

خودکفایی در خاک رس
صادرات  در  وقفه  می کند،  نشان  خاطر   Fernando Roig که  طور   همان 
خاک رس اوکراین نگرانی عمده ای برای این گروه نیست زیرا در چهار سال 

Fernando Roig
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گذشته برای تأمین نیازهای مواد خام خود از معادن اسپانیا و کاهش وابستگی 
خود به منابع خارجی تالش کرده است.

 Grupo Pamesa در تروئل، متعلق به گروه Galve همراه با ذخایر خاک رس
از سال 2018، خرید Azuliber شامل Mina Pilón، یک معدن خاک رس 
سفید نیز در تروئل بود. این امر در ابتدای سال 2022 با تصویب عملیات 
 60.000 می شود  زده  تخمین  که   Mina Mancilla در  معدن  استخراج 
تن خاک رس سفید در ماه تولید کند، دنبال شد. این ذخایر همراه با ذخایر 
Valdecastillo و)Teruel( که در سال 2020 خریداری شد، حداقل 115.000 

تن خاک رس سفید در ماه را به پامسا عرضه می کند و از ذخایر کافی برای 
سال های آینده اطمینان حاصل می کند. 

 Mina اعالمیه تاثیرات محیطی( برای خاک رس قرمز( DIA در ماه مه، یک
Mancilla در Alcora صادر شد.

سرمایه گذاری بیشتر 95 میلیون یورو
Fernando Roig تأیید کرده است که پس از سرمایه گذاری های سال 2021 با 

تمرکز بر خرید Azuliber، ساخت دفتر مرکزی جدید در Vila-real و نوسازی 
دفاتر و نمایشگاه های دیگر شرکت ها، 95 میلیون یورو دیگر در سال 2022 
 eCombustible سرمایه گذاری خواهد شد. عالوه بر سرمایه گذاری سهام در
و خرید Mina Mancilla، این گروه همچنین قصد دارد کوره های جدید، 
پرس های با ظرفیت باال، خطوط لعاب، کارخانه های سنگ زنی و خطوط سورت 
و بسته بندی جدید را نصب کند و اقدامات دیگری را برای بهبود انعطاف پذیری 

تأسیسات تولیدی اتخاذ کند. 
 Azuliber و وAtommed ،وAmizalsaو این گروه قصد دارد در کارخانه های 
خشک کن های اسپری جدید نصب کند تا عملیات خشک کردن پاششی خود را 
تقویت کند، در حالی که سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه آن شامل کارخانه 
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آزمایشی سوخت مبتنی بر هیدروژن قابل سفارشی سازی فوق الذکر و همچنین 
توسعه فناوری های جدید برای چاپ روی کاشی و گسترش دامنه محصوالت با 

راه اندازی XTRA نوعی متریال جدید و نازک همراه است. 

مسئولیت اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی
 Grupo Pamesa در راستای استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی، تعهد 
خود را نسبت به مردم و محیط زیست حفظ می کند. نیروی کار آن به طور 
پیوسته به 3192 نفر افزایش یافته است )1039 نفر بیشتر از فوریه 2020( و 
یک سیاست تشویقی بر اساس عملکرد شرکت اتخاذ می کند. به عنوان مثال، 
در سال 2021، 7.8 میلیون یورو را بین تمام کارکنان با حداقل شش ماه 

خدمت توزیع کرد.
سرمایه گذاری های انجام شده توسط پامسا در سال های اخیر این گروه را قادر 
ساخته است تا به سطح باالیی از پایداری زیست محیطی در فرآیندهای تولید 
خود دست یابد. سیستم هایی را برای بازیابی گرما از کوره ها، بازیافت 100 % 
لجن و پسماندهای جامد، و همچنین سقف فتوولتائیک )تقریباً 113000 متر 
مربع، بزرگترین در اروپا برای مصرف خود مصرفی( اتخاذ کرده است که اکثر 

نیازهای برق را برآورده می کند و از انتشار 11768 تن CO2 در جو در هر سال 
جلوگیری می کند.

عالوه بر این، انتظار می رود اولین نتایج تبدیل تدریجی به سوخت مبتنی بر 
هیدروژن در سال آینده مشاهده شود.

× 

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد

Grupo Empresarial Pamesa 
کوره   64 کارخانه،   8 دارای   Grupo Pamesa سرامیک،  بخش  در 
)شامل کوره های خود و شرکای استراتژیک(، 11 مرکز لجستیک و 7 
 Arcillas ،وAtommed ،وAmizalsaو ،Azuliber( مرکز خشک کن اسپری
 )Pamesa Porcelanico و   Tau Compacglass،و  Atomizadas،و 

است. همه در منطقه سرامیک Castellón واقع شده است. این گروه 
 Prissmacer Ecoceramicو و،Navarti و،Tau و،Pamesa مالک شش برند

و Geotiles است.
در سال 1972 تأسیس شد و امسال پنجاهمین سالگرد خود را جشن 

می گیرد.

گردش مالی گروه پامسا در بخش های مخلتف

فروش
2020

فروش
درصد تغییرات2021

%43+881.714.558 € 616.627.020 €کاشی و سرامیک

%233+169.767.425 €50.915.548 €انرژی

%47+169.073.530 €115.144.961 €چینی بهداشتی

%56+1.220.555.512 €782.687.529 €مجموع
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Italian ceramic industry enjoys 
a record-breaking 2021

شکست رکـورد صنعت سـرامیک ایتـالیا 
در سـال 2021!

The Italian ceramic industry, consisting of a total of 263 companies with 26,537 employees and activities spanning tiles, san-
itary-ware, tableware, refractory materials and bricks, posted a record total turnover of €7.5 billion in 2021, up 21% on 2020 
and 14.5% on 2019. This represents an approximately €1 billion increase in sales in the space of two years. 
This is the picture that emerges from the Confindustria Ceramica National Statistical Survey unveiled during the Annual 
Members’ Meeting held on 15 June and confirms that the industry has returned to – or in the case of several indicators, ex-
ceeded – pre-pandemic levels. The results suggest that a structural recovery is in progress, albeit threatened by the now in-
famous problem of soaring costs. 

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it

و  کارمند   26537 با  شرکت   263 از  متشکل  ایتالیا،  سرامیک  صنعت 
فعالیت هایی در زمینه کاشی، ظروف بهداشتی، ظروف غذاخوری، مواد نسوز 
و آجر، در سال 2021 با 21 درصد افزایش نسبت به سال 2020 و 14.5 درصد 
رشد، رکورد کل گردش مالی 7.5 میلیارد یورویی را در سال 2021 به ثبت 
رساند. این نشان دهنده افزایش تقریباً 1 میلیارد یورویی فروش در فاصله دو 

سال است.
 Confindustria Ceramica این تصویری است که از نظرسنجی ملی آماری
که در جلسه ساالنه اعضا در 15 ژوئن منتشر شد به دست می آید و تأیید 
می کند که صنعت به سطح قبل از همه گیری - یا الاقل درباره چندین شاخص 
فراتر رفته است. نتایج نشان می دهد که یک بهبود ساختاری در حال انجام 

است، اگرچه همچنان با مشکل افزایش هزینه ها تهدید می شود.

 صنعت کاشی و سرامیک
بخش کاشی و اسلب سرامیک برنده اصلی در صنعت سرامیک ایتالیا باقی ماند 

و شاهد پیشرفت های قوی در تمام شاخص های آن بود.
تولید به 435.3 میلیون مترمربع رسید که باالترین سطح از سال 2008 است 

)26+ % در سال 2020 و 8.6+ % در سال 2019(.
مجموع فروش حتی باالتر از 455.3 میلیون مترمربع )16.5+ % در سال 2020 
و 11.9+ % در سال 2019( بود که باعث شد تولیدکنندگان از انبارها استفاده 
کنند. این حجم از زمان بحران مالی سال 2008 مشاهده نشده بود و تا حدی 
به احیای مجدد بازار کساد سابق ایتالیا و بیش از همه به صادرات نسبت داده 

می شد.
پس از بیش از ده سال رکود، سرانجام تقاضای داخلی به دلیل بهبود قوی در 
فعالیت های ساختمانی و نوسازی 
افزایش یافت. در نتیجه، فروش 
داخلی کاشی ایتالیایی به 91.2 
در   %  +24.4( مترمربع  میلیون 
سال 2020 و 9.2+ % در سال 
2019( رسید که یک پنجم کل 

فروش است.
در همان زمان، صادرات به 364 
 %  +14.6( متـرمربع  میلیــون 
در سال 2020 و 12.6+ % در 
یافت که  افزایش  سال 2019( 
باالترین سطح مشاهده شده از 
به  صادرات  است.   2007 سال 

جدول 1- صنعت کاشی و سرامیک ایتالیا

% تغییرات 201620172018201920202021
2021/2020

2- واحد147145137135133131شرکت ها
219- واحد18.95619.51519.69219.31818.74718.528کارکنان

%26.1+415.9422.5415.5400.7344.3435.3تولید )میلیون مترمربع(
%72.9+400.4514.9508.2373.1202.8350.6سرمایه گذاری ها )میلیون یورو(

%16.4+414.6421.9410.1406.9391455.3کل فروش )میلیون مترمربع(
%24.4+82.983.782.483.573.391.2    فروش داخلی )میلیون مترمربع(

%14.6+331.7338.2327.7323.4317.7364.1    صادرات )میلیون مترمربع(
%20.1+5.417.15.546.55.380.95.341.35.1326.166کل گردش مالی )میلیون یورو(

%34.3+828.8842.4834.0832.0720.0967فروش داخلی )میلیون یورو(
%17.9+4.588.34.704.14.546.94.509.34.4105.199صادرات )میلیون یورو(

Confindustria CeramicaConfindustria Ceramica :منبع
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اتحادیه اروپا با فروش 218.5 میلیون مترمربع، افزایش 
12.6 درصدی عملکرد بسیار قوی داشت. در سال 2020 
به لطف حجم فروش بیشتر و میانگین قیمت های باالتر، 
تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایتالیایی در سال 2021 
گردش مالی 6.17 میلیارد یورویی )20+ % در سال 2020 
و 15.4+ % در سال 2019( به ثبت رساندند که شامل 
967 میلیون یورو در بازار داخلی می شود. 34 درصد در 
سال 2020، 16+ % در سال 2019( و 5.2 میلیارد یورو 
از صادرات )18+ % در سال 2020 و 15.3+ % در سال 
2019(، یک رکورد دیگر در تمام دوران بود که به ثبت 

رسید. در پایان سال گذشته، میانگین قیمت فروش در بازار داخلی به 10.6 
یورو در مترمربع و قیمت صادراتی به 14.3 یورو در مترمربع افزایش یافته 
بود که تقریباً دو برابر بیشتر از شرکت های بزرگ اسپانیایی و تقریباً سه برابر 
بیشتر از رقبای ترکیه بود. شایان ذکر است که صنعت کاشی و سرامیک ایتالیا 
از نظر ارزش صادرات پیشتاز جهان است و بیش از یک چهارم ارزش کل جریان 

واردات و صادرات کاشی جهانی را به خود اختصاص داده است.
شاخص دیگری که در سال 2021 شاهد بهبود قوی بود، سرمایه گذاری ها 
 ،Covid-19 بود که در پی کاهش طبیعی در سال 2020 ناشی از همه گیری
تقریباً به سطوح سال 2019 بازگشت و به 350.6 میلیون یورو )73+ % در سال 

2020( یا 5.7 % از  کل گردش مالی این بخش رسید.
در نهایت، شایان ذکر است که در کنار گردش مالی 131 شرکت فعال در 
ایتالیا، بخش قابل توجهی از درآمد )بیش از 900 میلیون یورو( نیز از عملیات 
تولید بین المللی حاصل می شود. در مجموع 15 شرکت خارجی تحت کنترل 
9 گروه ایتالیایی 90 میلیون مترمربع کاشی در کارخانه های خود در اروپا و 
آمریکای شمالی تولید کردند که بیشتر آن در بازارهای داخلی مربوطه به 

فروش می رسید.
 

تصمیم گیری انعطاف پذیر در میان اعتماد به نفس و نگرانی برای آینده
همان طور که چندین ماه است بارها گفته ایم، در کنار تقاضای استثنایی برای 
کاشی در بازارهای ایتالیا و بین المللی، شاهد انفجار به همان اندازه فوق العاده 
در هزینه عوامل تولید هستیم که رقابت بین المللی این بخش را به خطر 

می اندازد و تأثیر زیادی در در حاشیه سود شرکت ها دارد.

 Confindustria جیووانی ساورانی، مجدداً به عنوان رئیس
دو  دوره  برای  انجمن  اعضای  نشست  در   Ceramica

دو  این  مورد  آرا، در  با 99.6 درصد  ساله 2022-2023 
روند متضاد اظهار نظر کرد. در طول این لحظه منحصر 
به فرد در تاریخ، به دلیل عوامل متعددی که کاماًل خارج 
از کنترل ما هستند، با عدم قطعیت بزرگ و سرعت تغییر 
به سرعت رو به افزایش روبرو هستیم. این بدان معناست 
که پیش بینی کردن بسیار دشوار است و ما را ملزم می کند 
که در تصمیم گیری های روزانه بسیار مراقب و انعطاف پذیر 
باشیم. آنچه مسلم است این است که فروش همچنان شاهد 
رشد دو رقمی در نیمه اول سال 2022 بوده و همه شرکت های صنعت ما برای 
با سرعت سفارشات عجله دارند. تحلیلگران در مورد کاهش  همگام شدن 
احتمالی تقاضا در نیمه دوم سال هشدار می دهند که عمدتاً به دلیل عوامل 
هنوز غیرقابل پیش بینی مربوط به روند جنگ در اوکراین است. اما تا زمانی که 
بازار به عملکرد قوی خود ادامه می دهد، ما مطمئن هستیم که در سال 2022 
می توانیم نتایج سال گذشته را حفظ کنیم و در عین حال هزینه های اضافی 

گزافی که با آن روبرو هستیم را نیز به تدریج جبران کنیم.
جووانی ساورانی نیز برآورد اولیه این هزینه های اضافی را ارائه کرد. افزایش 
قیمت گاز طبیعی به تنهایی 900 میلیون یورو به قبوض این بخش اضافه 
می کند. نرخ ها پنج برابر می شود، هزینه مواد خام تا 50 درصد بیشتر از مواد 
اولیه اوکراین است و تعرفه های ETS سرسام آور است. همه این ها منجر به 
هزینه های اضافی در حدود 1.6 میلیارد یورو خواهد شد. واضح است که تنها 
پتانسیل محدودی برای انتقال این افزایش ها به قیمت ها وجود دارد و این فشار 

زیادی را بر حاشیه شرکت وارد می کند.
 

صنایع بهداشتی، ظروف غذاخوری، مواد نسوز و آجر و کاشی های پشت بام 
ایتالیا

در   Confindustria Ceramica سرامیک،  و  کاشی  بخش  نتایج  کنار  در 
نشست ساالنه خود نتایج سال 2021 را برای تولیدکنندگان ایتالیایی ظروف 

بهداشتی، ظروف و ظروف چینی، مواد نسوز و آجر و کاشی سقف ارائه کرد.
بخش لوازم بهداشتی سرامیکی ایتالیا )30 شرکت، از جمله 27 شرکت واقع در 
خوشه Civita Castellana در استان Viterbo( رکوردی را که در سال 2020 

جدول 2- صنعت چینی بهداشتی ایتالیا

2018201920202021

30303030شرکت ها

2.7432.6722.6522.663کارکنان

3.94.03.14.0تولید )میلیون قطعه(

336.4338.8306.2368.8کل گردش مالی )میلیون یورو(

168.4202.4*186.3*185.0    فروش داخلی

137.8166.4*152.5*151.4    صادرات

منبع: Confindustria CeramicaConfindustria Ceramica. . )* تخمینی(

جدول 3- صنعت ظروف سرامیکی ایتالیا

2018201920202021

101099شرکت ها

668655644649کارکنان

13.211.68.410.6تولید )میلیون قطعه(

12.810.07.89.9کل فروش )1000 تن(

54.949.732.847.2کل گردش مالی )میلیون یورو(

Confindustria CeramicaConfindustria Ceramica :منبع
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فروش کاشی و سرامیک ایتالیا در سال 2021

Source/Fonte: Confindustria Ceramica

از دست داده بود، تشکیل داد و به سطح تولید 4 میلیون قطعه )29+ %( در سال 
2019 بازگشت و درآمد ایجاد کرد. 368.8 میلیون یورو )20.4+ % در سال 
2020( که 45 درصد آن از صادرات )166.4 میلیون یورو( بوده است. تعداد 

افراد شاغل در این بخش با 9 نفر افزایش به 2663 نفر رسید.
تولید مواد دیرگداز نیز بهبود یافت و به حجم 353000 تن )28+ % در سال 

2020( و درآمد 381.6 میلیون یورو )19.4+ %( رسید. این شامل 
176 میلیون یورو از فروش داخلی ایتالیا و بیش از 205 میلیون 
از 31  متشکل  ایتالیا  نسوز  مواد  است. صنعت  از صادرات  یورو 

شرکت با نیروی کار 1679 نفر است.
تولید آجر و کاشی بام ایتالیا نیز در سال 2021 به دنبال یک روند 
نزولی ثابت از سال 2008 افزایش یافت. 62 شرکت در این بخش 
)با نیروی کار 3000 نفر( 4.5 میلیون تن محصول )12.5+ %( تولید 
کردند و درآمدی معادل 500 میلیون یورو داشتند.)31 % افزایش 

نسبت به 380 میلیون یورو در سال 2020(.
ایتالیا،  سرامیکی  ظروف  صنعت  سازنده  شرکت   9 نهایت،  در 
زیان سال 2020 خود را با رشد 26 تا 27 درصدی هم در تولید 
)10600 تن( و هم در فروش )9900 تن( جبران کردند. فروش 
داخلی 78 درصد از کل را به خود اختصاص داده است. گردش 
مالی سال 2021 بالغ بر 47.2 میلیون یورو بود که حدود 66 درصد آن در 

ایتالیا تولید شد.

×

 Confindustria طبق یادداشت تفاهمی که در 23 ژوئن در مونیخ بین
 Bundesverband Keramische Rohstoffe(و  BKRI و   Ceramica

und Industrieminerale، انجمن آلمانی تولیدکنندگان مواد خام برای 

سرامیک و مواد معدنی صنعتی( در مونیخ امضا شد، محموله های خاک رس 
آلمانی برای استفاده در صنعت کاشی ایتالیایی تا پایان مرداد 10 درصد و تا 

پایان آذر تا 30 درصد افزایش خواهد یافت.
وقفه در عرضه از اوکراین این دو انجمن را بر آن 
داشته تا همکاری دیرینه خود را تقویت کنند. 
سال هاست که صنعت کاشی ایتالیا ساالنه حدود 
یک میلیون تن مواد خام آلمانی، عمدتاً خاک 
اختصاصی  قطارهای  با  که  می کند  وارد  رس، 
حمل می شود. لجستیک نقش مهمی در تضمین 
بلکه  موجود،  محموله های  تداوم  و  اثربخشی 
خواهد  ایفا  برنامه ریزی شده  اضافی  جریان های 
کرد. بر اساس مفاد این یادداشت تفاهم، طرفین 
با  با همکاری و همکاری  متعهد می شوند که 
DB Cargo اطمینان حاصل کنند که مسائل 

جاری در مسیر راه آهن آلمان- ایتالیا به سرعت 
و رضایت بخش حل و فصل می شود.

در این جلسه، رئیس BKRI،و Guido Faber، رئیس کمیته حمل و نقل و 
مواد خام Confindustria Ceramica،و Mario Roncaglia، مدیران عامل 
دو انجمن Matthias Schlotmann و Armando Cafiero، نمایندگان 
بزرگترین شرکت های معدنی آلمان و DB Cargo، سرکنسول در مونیخ، 

وزیر مختار Enrico De Agostini و شرکت ایتالیایی حضور داشتند.

 مقادیـر بیشـتری از خـاک رس آلمانـی بـه ایتالیـا ارسـال مـی شـود
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Italian ceramic machinery turnover tops 
€2 billion in 2021

گـردش مالی ماشـین آالت سـرامیک ایتالیایی
در سال 2021 به بیش از 2 میلیارد یورو رسید

The Italian ceramic machinery and equipment manufacturing sector posted extraordinary growth in 2021 despite soaring raw 
material and energy costs and the continued impact of the Covid-19 pandemic. Turnover exceeded €2 billion (€2,056 mil-
lion, up 39% on 2020), returning to levels close to the all-time record of 2017 (€2.24 billion). This strong growth was driven by 
both the domestic market (sales up 31.2% from €393 million in 2020 to €515.4 million) and exports. 
In 2021 there were 138 active companies in the sector (one less than in 2020). The industry’s workforce increased by 3.8% 
compared to 2020 to a total of 7,212 employees, in line with the peak level of 2018.

بخش تولید ماشین آالت و تجهیزات سرامیکی ایتالیا علیرغم 
افزایش هزینه های مواد خام و انرژی و تداوم تأثیر همه گیری 
Covid-19 در سال 2021 رشد فوق العاده ای داشت. گردش 

افزایش 39  از 2 میلیارد یورو )2056 میلیون یورو،  مالی 
درصدی نسبت به سال 2020( فراتر رفت و به سطحی نزدیک 
به رکورد تاریخی سال 2017 )2.24 میلیارد یورو( بازگشت. 
این رشد قوی هم ناشی از بازار داخلی )افزایش 31.2 درصدی 
فروش از 393 میلیون یورو در سال 2020 به 515.4 میلیون 

یورو( و هم صادرات بود.
در سال 2021، 138 شرکت فعال در این بخش وجود داشت )یکی کمتر از سال 
2020(. نیروی کار این صنعت با 3.8 % افزایش نسبت به سال 2020 به مجموع 

7212 کارمند رسید که مطابق با اوج سال 2018 است.
این ارقام در سی امین نظرسنجی ملی آماری که ساالنه توسط مرکز تحقیقاتی 
MECS - Acimac منتشر می شود و در نشست ساالنه اعضای Acimac که در 

Villa Marchetti در Modena در 28 ژوئن برگزار شد، اعالم شد.

در خالل نشست اعضا، Paolo Mongardi، رئیس برکنار شده نیز رسما زمام 

امور را به جانشین خود Paolo Lamberti سپرد.
Paolo Lamberti گفت: »دو سال گذشته بسیار چالش 

برانگیز بوده و شاهد تغییرات چشمگیری در بازار بوده ایم.« 
با این حال، رقم 2021 نشان دهنده توانایی ما برای مقابله 
ژئوپلیتیکی  بحران  علیرغم  است.  پیچیده  موقعیت های  با 
ادامه دار، صنعت ما سال گذشته سخت کار کرد تا به شرایط 
دشوار واکنش مثبت نشان دهد، ارقام اشتغال خود را افزایش 
داد و به سطوح گردش مالی سال 2017 بازگشت. مانیتور 
فاش می کند که 45 % از شرکت های ایتالیایی انتظار دارند در 

ماه های آینده شاهد بهبودی در تجارت باشند.

بازارهای بین المللی
صادرات همیشه نقطه قوت این بخش بوده است و در سال 2021 پس از یک افت 
سه ساله به سرعت رشد کرد. فروش صادراتی به 1541 میلیون یورو )41.8 % 
افزایش نسبت به سال 2020( رسید که 74.9 % از کل درآمد را تشکیل می دهد. 

همه مناطق جغرافیایی به استثنای چین رشد پایداری را تجربه کردند.

Paolo Lamberti

2015 2016 2017 2018 2019

1.98
bn €

2.03 
bn €

2.24
bn €

2.16
bn € 1.73

bn € 1.48
bn €
2020 2021

2.06
bn €

2014

1.84 
bn €

+39%

گردش مالی صنعت ماشین آالت کاشی سرامیک ایتالیا

CAGR 15/21
Italy: +1.9%

Exports: +0.2%

ITALIAN 
MARKET EXPORTS

VAR. % 21/20
Italy: +31.2%

Exports: +41.8%

Values in Million € / Valori in mln €

1.2624682019

1.5855732018

1.6575812017

1.5464812016

1.5224612015

2020 1.087393

2021 1.541515

تفکیک گردش مالی در فروش داخلی و صادرات 
)ارزش میلیون یورو(
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اقـتـصـــاداقـتـصـــاد

اتحادیه اروپا با فروش 421.8 میلیون یورو )41+ %( و سهم 27.4 درصد از کل 
گردش مالی صادرات، بزرگترین بازار ماشین آالت سرامیک ایتالیایی باقی ماند. 
آسیا )به استثنای چین( با ارزش 272 میلیون یورو )68.6+ %( و سهم 17.6 % 
در رتبه دوم قرار گرفت و آمریکای مرکزی و جنوبی با فروش 215.8 میلیون یورو 
)55+ %( در رتبه های بعدی قرار گرفتند. صادرات ماشین آالت سرامیکی ایتالیا نیز 
در خاورمیانه )63.5+ %(، اروپای شرقی )54+ %( و آمریکای شمالی )35.5+ %( 
عملکرد عالی داشته است، در حالی که صادرات به آفریقا در سطح 2020 ثابت 

مانده است )افزایش فقط 0.7+ % (.
تنها منطقه ای که با کاهش مواجه شد، چین بود که فروش آن با 3 درصد کاهش 

در سال 2020 به 97 میلیون یورو رسید.

بخش های مشتری
از تقسیم گردش مالی در میان بخش های مشتری می توان دریافت که صنعت 
کاشی و سرامیک جایگاه غالب خود را در سال 2021 حفظ کرد و 86.8 % از کل 
گردش مالی )1785 میلیون یورو( را به خود اختصاص داد که 46.1 % افزایش 
درآمد نسبت به سال 2020 داشت. فروش به صنعت آجر و کاشی سقف با 9.1 % 
افزایش به 98.3 میلیون یورو رسید و پس از آن فروش به صنعت لوازم بهداشتی 

)89.9 میلیون یورو، 26 % نسبت به سال 2020 افزایش یافت(.

گردش مالی بر اساس نوع ماشین آالت
سهم گردش مالی تولید شده توسط خانواده های مختلف ماشین آالت در سال 
2021 به طور قابل توجهی متفاوت بود، اگرچه رتبه بندی سه دسته برتر بدون 
تغییر باقی ماند. ماشین های شکل دهی به گردش مالی 449.5 میلیون یورویی 
)تقریباً 22 % از کل( رسیدند، که در مقایسه با سال 2020، 70.4+ % استثنایی 
را نشان می دهد. کارخانه های آماده سازی مواد خام در رتبه دوم قرار گرفتند 
)315.1 میلیون یورو، 31.3+ %(، و پس از آن تجهیزات تکمیل و الماس قرار 
گرفتند. ابزار )279.1 میلیون یورو، 28.6+ %(.                 ×

Raw material preparation
Preparazione terre

Forming  
Formatura

Drying & Firing 
Essiccazione & cottura

20/19: +12,8%

21/20: +70.4%
20/19: -16,7%

21/20: +30.8%
20/19: -16,6%

21/20: +31.3%
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Glazing & decoration 
Smaltatura & decorazione

Digital decoration 
Decorazione digitale

Finishing
Finitura

20/19: - 17.5%

21/20: +35.9%
20/19: -11.2%

21/20: +19.4%
20/19: -1.9%

21/20: +28.6%
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100 83 112
20212018
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173

20212018 2019 2020
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گردش مالی خانواده های اصلی ماشین آالت )به میلیون یورو(
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درصد تغییر در گردش مالی در هر بازار صادراتی - سال 2021
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These are challenging times for the ceramic tile industry. On the one hand, it has to meet ever-growing demand for new 
products, sizes, finishes and decorations both for existing uses and for new applications such as furniture and kitchen coun-
tertops. On the other, end consumers and national and international government institutions are calling on the industry to 
comply with more stringent lev-els of environmental emissions and achieve greater sustainability.
On top of this, the recent geopolitical crisis has severely reduced the availability of raw materials at acceptable costs and 
above all has pushed up energy prices to levels that would have been unthinkable just a year ago, with the situation unlike-
ly to return to nor-mal in the short term.

Claudio Ricci, SACMI (Imola, Italy)

امروزه شاهد شرایط چالش برانگیزی در صنعت کاشی و سرامیک هستیم، 
دورانی که صنعت سرامیک باید از یک سو پاسخگوی تقاضای روزافزون به 
تولید محصوالت، اندازه ها، پرداخت ها و تزئینات جدید برای محصوالت فعلی 
و جدید سرامیک در مبلمان و میز آشپزخانه باشد و از سوی دیگر انتظارات 
مصرف کنندگان نهایی، مؤسسات دولتی ملی و بین المللی را با رعایت قوانین 
آلودگی  انتشار  و  زیست محیطی  مسائل  خصوص  در  ایشان  سختگیرانه تر 
برآورده کند. عالوه بر این ها دسترسی به مواد اولیه و خام با قیمت قابل قبول در 
نتیجه بحران ژئوپلیتیک اخیر به شدت کاهش یافته است و قیمت حامل های 

زیاد  اندازه ای  به  انرژی 
شده اند که تا سال پیش غیر 
قابل تصور بود. بعید به نظر 
در  شرایط  این  که  می رسد 
عادی  حالت  به  مدت  کوتاه 

بازگردد.
هزینه های   1 شکل  در 
تولید  )تخمینی(  مستقیم 
یک کاشی معمولی در ایتالیا 
میلی متر،   10 ضخامت  )با 
چینی  سنگینه  ظروف 
اندازه  مربعی شکل،  لعابدار، 
نشان  سانتی متر(   60×  60
سمت  در  است:  شده  داده 
تولید  شرایط  تصویر  چپ 
سمت  در  و   2021 بهار  در 

راست در یک سال بعد از آن نشان داده شده است. همان طور که دیده می شود 
هزینه های مربوط به انرژی )برق+ آب( با افزایش 150+ % به اندازه ای افزایش 
پیدا کرده که قابل مقایسه با هزینه مواد خام شده است و در نتیجه این افزایش 

قیمت، هزینه تولید کلی 27 % افزایش یافته است.
 یکی دیگر از موارد مهم در افزایش هزینه ها، به انتشار CO2 در اتمسفر مربوط 
است. این هزینه که توسط ETS تعیین می شود در ماه مه سال 2022 برای یک 
تن دی اکسید کربن برابر با 80 یورو بود که نسبت به سال قبل 100 % افزایش 

را نشان می دهد.
فرآیند  است  الزم  بنابراین 
تولید کاشی و سرامیک برای 
کاهش مقدار انتشار CO2 و 
محصوالت  پایداری  افزایش 
و بازیابی بخشی از هزینه های 
قرار  بازبینی  مورد  تولید 
فراوان  نیاز  هرچند   بگیرد. 
این صنعت به مصرف مقادیر 
باالی انرژی برای دستیابی به 
باعث  فرآیندها  باالی  دمای 

پیچیدگی شرایط می شود.
بهینه سازی  شرایط  این  در 
پاسخگوی  کارخانه  منطقی 
نیازها نبوده و برای کاهش قابل 
دی اکسید کربن  انتشار  توجه 
از 50 %( به اعمال  )تا بیش 

پایـداری: آخریـن و به روزترین طرح های پیشـنهادی 
مرتبـط بـا کربن زدایی در صنعت سـرامیک

Sustainability: The state of the art and 
new proposals for decarbonisation 
of the ceramic industry

شکل 1- مقایسه بین هزینه های مستقیم قبل و بعد از 
بحران انرژی 2021 در ایتالیا
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مانند  اساسی تر  تغییرات 
نیروگاه هایی  از  استفاده 
که امکان استفاده از انرژی 
از  الکتریکی  و  حرارتی 
منابع تجدید پذیر انرژی را 
دارند نیاز داریم تا هم زمان 
مواد  انتشار  کاهش  با 
حجم  و  کیفیت  آالینده 
خروجی محصوالت نهایی 
ثابت  تولید،  فرآیندهای 

باقی بماند.
 

فرآیند تولید کاشی و سرامیک
در 30 سال گذشته نوآوری های قابل توجهی در فرآیندهای تولید کاشی و 
سرامیک انجام شده که هدف از آن ها دستیابی به استانداردهای کیفیتی باالتر، 
افزایش راندمان تولید، کاهش ضایعات و کاهش مصرف انرژی بوده است. عالوه 
بر این ها تحقیقات در حوزه فناوری به استفاده از مواد خام جدیدی منجر شده  
که به نوبه ی خود به تولید محصوالت با کیفیت تر و کاهش ضایعات منتهی 

شده اند. 
تکنیک های جدید تزئینات دیجیتال و تکمیل سطوح مانند لپینگ و پرداخت 
باعث بهبود کیفیت زیبایی شناسی محصوالت سرامیکی شده و ارزش اقتصادی 
آن ها را افزایش داده است. با وجود تمامی این تغییرات، هنوز که هنوز است 
تولید محصوالت سرامیکی یک فرآیند بسیار انرژی بر به شمار می رود و مستلزم 

مصرف مقادیر زیادی مواد خام طبیعی مانند مواد معدنی و آب است.

در شکل 2 تعادل معمول جرم و 
انرژی برای تولید یک مترمربع 
اندازه  با  سنگینه  چینی  ظرف 
و  سانتی متر   60×60 متوسط 
نشان  میلی متر   10 ضحامت 
که  همان طور  است.  داده شده 
با  می شود  دیده   1 جدول  در 
در  متداول  مقادیر  این  ضرب 
ارقام مربوط به تولیدات کشورها 
متوجه   ]1[ مختلف  مناطق  و 
انتشار  و  مصرف  زیاد  مقدار 
اینکه  وجود  با  شد.  خواهیم 
اعداد مندرج در جدول 1 مقادیر قابل توجهی هستند اما تنها بخش کوچکی 
انتشار جهانی گاز دی اکسید  انتشارات صنعتی را نشان می دهند.   از کل 
کربن در سال 2019 تقریبا برابر با Gton 53 بوده است که 18 % از این مقدار، 
یعنی 9.5 گیگا تن آن از به فرآیندهای صنعتی نسبت داده می شود ]2[. این 
بدان معنا است که صنعت جهانی سرامیک مسئول تقریبا 1 % از کل انتشار  

دی اکسید کربن صنعتی در جهان است.
اروپا  اتحادیه  و  نظارتی کشوری  نهادهای  فزاینده  فشار  نظر گرفتن  در  با   
ارائه  ETS و  از طریق  اتمسفر  انتشار گاز دی اکسید کربن در  برای کاهش 
مکانیسم های آتی CBAM و همچنین اهداف کاهشی بسیار چالش برانگیز 
میان مدت )مانند "Fit for 55" اتحادیه اروپا ]3[( صنعت سرامیک چاره ای جز 
ارتقای فرآیندهای تولیدی خود برای کاهش قابل توجه مقدار مصرف و انتشار 

دی اکسید کربن ندارد.

پـایــداری زیسـت محیطـی

جدول 1- مقادیر مطلق مصرف و انتشار آالینده در سراسر جهان

Production (2018)Natural gasElectrical energyRaw materialsWaterCO2

Mm2Gm3TWhMtonMm3Mton

Italy / Italia4161.01.910.05.03.0

Spain / Spagna5301.22.412.76.43.8

Europe / Europa1.1852.75.328.414.28.4

China / Cina5.68013.125.6136.368.240.3

World/ Mondo13.09930.158.9314.4157.293.0

شکل 2- تعادل جرم و انرژی فرآیند تولید سرامیک
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کارخانجات  فنی  تغییـرات 
برای  پیشنهادی  طـرح  در 

کربن زدایی
تکنیک های  از  استفاده  با 
تمـــام   ،LCA معمــول 
کارخانـــه  یک  بخش هـای 
با  سرامیک  و  کاشی  تولید 
چیدمان معمول جهت تولید 
تقریبا 1000 مترمربع ظروف 
انـدازه  بـا  سنگینه  چینـی 
سانتی متر   60×60 متوسط 
و ضخامت 10 میلی متر مورد 

بررسی قرار گرفت ]4[. به طور متوسط مقدار کل انتشار CO2 eq  تقریبا برابر 
با 7.1 کیلوگرم بر متر مربع است. این مقدار همان طور که در شکل 3 نشان 

داده شده است، در بخش های مختلف کارخانه تولید می شود.
همان طور که در شکل دیده می شود شاهد بیشترین مقدار انتشار در بخش های 
و  آسیاب  کردن،  پاششی، خشک  کردن  پخت، خشک  نزولی(:  ترتیب  )به 
شکل دهی که مجموعا 85 % از کل را تشکیل می دهند، هستیم. برای حل این 
مشکل، در یک طرح پیشنهادی نیروگاه نوآورانه ای  جهت اجرای میان مدت 
)2025( و با فرض بهبود شرایط تأمین برق و افزایش دسترسی به مخلوط گاز 
طبیعی/ هیدروژن در آینده، توصیف شده است. مقادیر انتشار تخمین زده شده 
برای هر بخش در مقایسه با مقدار معیار و درصد کاهش در جدول 2 نشان داده 

شده است.
استفاده از آسیاب مدوالر در بخش آسیاب کاری باعث کاهش قابل توجه مقدار 
مصرف انرژی الکتریکی مورد نیاز برای آسیاب بدنه های سرامیکی و همچنین 
بهبود کیفیت و کنترل بهتر فرآیند خواهد شد. استفاده از آسیاب مدوالر در 

معمولی  آسیاب  با  مقایسه 
کاهش 36 درصدی مصرف 
برق را به دنبال خواهد داشت 
)28 کیلو  وات ساعت در تن 
به جای 44 کیلو وات ساعت 
در تن(. عالوه بر آن، از گرمای 
بازیابی شده برای گرم کردن 
خواهد  استفاده  آسیاب  آب 
به  خود  موضوع  این  و  شد 
کل  انـرژی  مصـرف  کاهش 
انتشار  میزان  نتیجه  در  و 

خواهد انجامید.
مطالعاتی  حاضـر  حـال  در 
راه کارهـائی  یافتـن  بــرای 
هیدروژن  از  استفاده  جهت 

به عنوان بخشی از جایگزین 
گاز  بـرای  اسـتفاده  مـورد 
طبیعی )تا 50 %(، در بخش 
در  پاششی،  کردن  خشـک 
بدیهی  اما  است  انجام  حال 
تنـها  راهکار  این  که  اسـت 
بود که  زمانی عملی خواهد 
با  و  فراوان  هیدروژن  منابع 
دسترس  در  مناسب  قیمت 
با  که  می رود  انتظار  باشند. 
شاهد  تغییرات  این  اعمال 
انتشار  درصدی   47 کاهش 
گاز دی اکسید کربن در بخش آماده سازی )آسیاب + خشک کردن پاششی( 

باشیم.
مقدار مصرف انرژی در مرحله شکل دهی که یکی از مراحل اساسی در ساخت 
سرامیک به شمار می آید نسبتا کم است. )زیرا نیروهای درگیر در این مرحله 
زیاد و جابه جایی کم است(. فرآیند فشرده سازی مداوم که توسط Sacmi  ارائه 
شده، باعث کاهش قابل توجه انرژی الکتریکی مورد نیاز برای متراکم سازی 
پودرهای سرامیکی در مقایسه با پرس هیدرولیک با ظرفیت معادل می شود. 
کاهش مصرف انرژی از 16 کیلو وات ساعت در تن به 3.2 کیلو وات ساعت در 
تن تقریبا برابر با صرفه جویی 80 درصدی است. این بهینه سازی ها با در نظر 
گرفتن باالترین کیفیت محصول و بهره وری باال انجام شده اند. استفاده از روش 
فشرده سازی مداوم )در کنار انرژی الکتریکی سبزتر که انتظار می رود تا سال 
2025 در دسترس باشد( در مقایسه با خطوط معمولی به کاهش 90 درصدی 

انتشار گازهای گلخانه ای خواهد انجامید.
در مرحله خشک کردن به مقدار زیادی انرژی حرارتی با دمای پایین برای خارج 
بدنه  از  باقیمانده  آب  کردن 
سرامیکی نیاز است. استفاده 
طبیعی  گاز  مشـعل های  از 
سنتـی  خشـک کن های  در 
انرژی  مصرف  افزایش  باعث 
و انتشار مواد آالینده می شود. 
حال آن که امکان بازیابی کل 
در  موجود  حرارتی  انرژی 
هوای گرم خروجی کوره در 
خشک کن های بدون سوخت 
نیازی  دیگـر  تا  شده   باعث 
به اسـتفاده از سوخت هـای 
فسیلی وجود نداشته باشد و 
این مساله باعث صرفه جویی 
قابل توجهی در مصرف انرژی 

شکل 3- انتشار CO2 فعلی بین بخش های کارخانه سرامیک تقسیم شده است

جدول 2- انتشار CO2 توسط بخش، فعلی و پیش بینی شده با کارخانه نوآورانه )2025(

2025حالواحد

2.441.29آماده سازی
-47%

0.220.022شکل دهی
-90%

0.610.13خشک کردن
-79%

2.581.73پخت
-33%

1.210.60سایر بخش ها

7.063.77مجموع
-46%
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پـایــداری زیسـت محیطـی
و انتشار گازهای آالینده خواهد 
شد. با این وجود به دلیل استفاده 
وسایلی  در  الکتریکی  انرژی  از 
میزان  فن ها،  و  موتورها  مانند 
دی  انتشار  در  کلی  صرفه جویی 

اکسید کربن  79 % است.
مرحله پخت، گرماگیرترین مرحله 
بزرگترین  و  تولید  فرآیند  در 
گازهـای  تولیــد کننـده  عـامل 
قسمت  این  در  است.  گلخانه ای 
از کوره جدید Maestro استفاده 
خواهد شد که با کنترل دیجیتال 
مناطق  در  احتراق  نسبت  کامل 
مراحل  تمام  احتراقی،  مختلف 
به  منجر  و  کرده  بهینه سازی  را 

کاهش قابل توجه سطح انتشار خواهد شد. ترکیب مشعل های نوآورانه جدید 
و سیستم جت پمپ به همراه امکان بهینه سازی دیجیتال منحنی های پخت 
در  درصدی   10 حدودا  صرفه جویی  به  منجر  استوکیومتری  نسبت های  و 
مصرف سوخت می شود. عالوه بر این مشعل های جدید می توانند با ترکیب 
)تا 50 % حجمی( هیدروژن/ گاز طبیعی کارکنند. در این صورت مقدار انتشار 
دی اکسید کربن می تواند تا 23 % کاهش پیدا کند. ترکیب کوره با کنترل 
دیجیتال و مشعل های جدید به کاهش انتشار 33 درصدی مصرف دی اکسید 
کربن منتهی می شود، اما در اینجا هم پیش از بهره برداری کامل از فناوری 
جدید، به منابع هیدروژن موجود و با هزینه قابل قبول و منابع تجدیدپذیر در 

محل نیاز داریم.
با در نظر گرفتن مجموع مقادیر انتشار دی اکسید کربن فعلی، ارقام پیش بینی 
شده برای سال 2025 و برای پیکربندی نوآورانه جدید و مقایسه این مقادیر 
با  ارقام سال 1990 به نمودار شکل 4 می رسیم. در این نمودار کاهش ناشی 
از آستانه های اعمال شده توسط مقررات اروپائی در مقادیر مربوط به تولید 
یک مترمربع ظروف سنگینه چینی با ابعاد 60×60 سانتی متر و ضخامت 10 

میلی متر و با جرم 23 کیلوگرم نشان داده شده است.
در حال حاضر و پس از30 سال  تالش برای بهبود و بهینه سازی، میزان انتشار 
گاز دی اکسید کربن کارخانه برابر با  kg/m2 7.1 است. این کاهش قابل توجه 
)35- % در مقایسه با سال 1990(  بهبود چشمگیری را در راستای الزامات 

فعلی اتحادیه اروپا 2020  )20- %( 
نشان می دهد.

در نیروگاه پیشنهادی جدید، تا 
الزامات  با  سال 2025 و همگام 
 %  -55(  2030 اروپـا   اتحـادیه 
نسبت به سال 1990(، به مجموع 
انتشار 3.8 کیلوگرم بر مترمربع 
دست   )1990 سال  از   %  -65(

خواهیم یافت.
در شکل 4 می بینیم که چگونه 
اثـر ترکیبی در دسـترس بودن 
مبتنی  راه کارهای  و  سبز  انرژی 
کارخانه جدیدی  و  تجهیزات  بر 
کامـل  اسـتفاده  قابلیـت  کــه 
از حامل هــای جدیــد انــرژی 
)هیدروژن و برق حاصل از منابع تجدیدپذیر( را دارد، در عین حفظ کیفیت 
محصول نهایی و کارایی کلی کارخانه، به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

)رسیدن به تقریبا نصف مقدار حال حاضر( منتهی می شود. 
 

نتیجه گیری
در حال حاضر کاهش تأثیرات مخرب زیست محیطی و به ویژه انتشار دی اکسید 
کربن، با در نظر گرفتن توجه روزافزون به تغییرات اقلیمی و اقتصادهای سبز به 
یکی از اهداف اساسی صنعت سرامیک تبدیل شده است. مقررات کنونی اروپا 
محدودیت های خاصی را برای انتشار گازهای گلخانه ای در نظر گرفته و در 
دوره های بعدی کوتاه مدت و میان مدت محدودیت های سختگیرانه تری را نیز 

اعمال خواهد کرد.
شرکت Sacmi متعهد به تحقیق درباره راه کارهای پیشرفته برای کارآمدتر و 
پایدارتر کردن فرآیندهای تولید صنعتی در جهت رفع نیازهای موجود است. 
مطالعات انجام شده حاکی از کاهش موفقیت آمیز مصرف انرژی در مراحل 
اصلی فراوری و کاهش حدودا 65 درصدی انتشار دی اکسید کربن معادل، در 
مقایسه با مقادیر مرجع )1990( و در انطباق کامل با هدف )کاهش 55 %( 

اتحادیه اروپا برای سال 2030 و برنامه "Fit for 55" است.

×
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Building a sustainable and environmentally friendly production model while accelerating the process of electrification and 
decar-bonisation of a hard-to-abate and gas-intensive sector such as ceramics is the aim of the partnership agreement be-
tween Enel and Laminam set out in the memorandum of understanding signed by the two companies in May. 

ایجاد یک مدل پایدار و سازگار با محیط زیست، در عین تسریع فرآیندهای 
متکی بر استفاده از جریان الکتریسیته و حذف سوخت های کربنی در حوزه 
دشوار و پرمصرف تولید محصوالت سرامیکی، از اهداف توافق مشترک به امضا 

رسیده بین شرکت های Enel و  Laminam در ماه می بود.
توافقنامه بین این شرکت چند ملیتی فعال در حوزه انرژی با شرکت پیشرو 

تولید اسلب های معماری بزرگ، شامل چندین طرح مشترک است.
پروژه آزمایشی خالقانه برقی کردن کامل تمامی تجهیزات یک کارخانه )این 
پروژه با کارخانه Fiorano Modenese آغاز خواهد شد( یکی از طرح های 
مذکور است. در این پروژه ساختار کارخانه و انرژی مورد استفاده در فرآیند 

تولید مورد بازنگری کامل قرار خواهد گرفت.
در طرح دیگری سایر تأسیسات این مجموعه که در حال حاضر با سوخت 
فسیلی کار می کنند، با استفاده از انرژی الکتریسیته، افزایش بهره وری انرژی و 

توسعه منابع تجدیدپذیر انرژی )فتوولتائیک و سیستم های ذخیره انرژی( مورد 
بازسازی قرار خواهند گرفت.

 این توافقنامه شامل ابتکاراتی در زمینه تولید برق پراکنده تجدیدپذیر )با 
امکان ایجاد جوامع انرژی( و راه کارهایی برای بهینه سازی هزینه های انرژی 

مانند کاهش اوج توان و کاهش بار سیستم است.
 Fiorano Modenese مدیرعامل این شرکت مستقر در Alberto Selmi

کسب و کار  مدل  بنای  سنگ  سال ها  برای  پایداری  عنصر  می گوید:  چنین 
استراتژی  اصل  سه  مردم  و  محصوالت  حاکمیت،  بوده است.   Laminam

چشم اندازی،  چنین  در  هستند.  مجموعه  این  رشد  مسیرهای  و  پایداری 
مشارکت با Enel ما را قادر می سازد تا به تدریج و با استفاده هر چه بیشتر از 
منابع تجدیدپذیر، در سایت های تولیدی خود از انرژی الکتریسته استفاده کنیم 
و به هدف خود برای تبدیل شدن به شرکتی با کربن صفر تحقق بخشیم.                ×

تسریع حـرکت  Laminam به سوی کربـن خنثی 
Laminam accelerates 
the transition to carbon neutrality

Nicola Lanzetta (left) with Alberto Selmi

Enel ظرفیت تولید انرژی بیش از 90 گیگابایتی
تجدیدپذیر  منابع  مدیریت  زمینه  در  که   Enel Green Power شرکت 
فعالیت دارد دارای ظرفیت تولید بیش از 54 گیگاوات انرژی و همچنین 
انرژی ترکیبی تولید شده از نیروگاه های بادی، خورشیدی، زمین-گرمایی، 

برق آبی و ذخیره سازی در اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه است.
ظرفیت کل مجموعه Enel X Global Retail که یک خط کسب و کار ارائه 
تقاضاهای  به  پاسخ  گیگاوات   6.6 است، حدودا  پیشرفته جهانی  خدمات 

مدیریت شده جهانی و 59 مگاوات ظرفیت ذخیره سازی است.
انرژی های  خصوصی  اپراتور  بزرگترین  حاضر  حال  در  که   Enel شرکت 
تجدیدپذیر در جهان و برترین اپراتور شبکه از نظر تعداد کاربران نهایی )75 

میلیون( و راهبر جهانی پاسخگویی به تقاضا است، 60 سال پیش تأسیس 
می دهد:  توضیح   Enel Italia، Nicola Lanzetta مجموعه  مدیر  شد. 
الکتریکی کردن شامل درک، توسعه و پیاده سازی مدل جدید مصرف انرژی 
و تنها رویکردی است که امکان ترکیب پایداری با تولید مقرون به صرفه را 
ایجاد می کند. برای دستیابی به آالیندگی صفر باید بیش از پیش از منابع 
تجدیدپذیر و انرژی الکتریسیته در مصارف و کاربردهای صنعتی و مسکونی 

استفاده کنیم. 
از این رو ما به این نتیجه رسیده ایم که توافق با Laminam به عنوان یکی از 
تولیدکنندگان پیشروی اسلب های سرامیکی، باعث تقویت روند کربن زدایی 

در یکی از مهم ترین زنجیره های تأمین ایتالیا خواهد شد.
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Ceramic surfaces in bathrooms and kitchens – from floors and wall tiles to sanitaryware – are frequently subjected to moist 
and humid conditions. This makes them especially prone to the rapid growth of harmful microbes such as bac-teria, mould, 
and mildew, which can cause staining, odours and damage, and may shorten the useful lifetime of a ceramic product. Clean-
ing with disinfectants is essential to periodically reduce the presence of microbes on these items, but standard products 
have a limited residual effect, meaning bacteria begin to double in number – sometimes as quickly as every twenty minutes 
or so – soon after a surface has been cleaned. 

Microban International 

سطوح سرامیکی در حمام و آشپزخانه )از کف و کاشی دیواری گرفته تا لوازم 
بهداشتی( اغلب خیس و مرطوب هستند. این شرایط باعث افزایش امکان رشد 
سریع میکروب های مضر، باکتری ها، کپک و زنگ گیاهی روی سطوح می شود و 
می تواند با ایجاد لکه، بو و آسیب، به کاهش عمر محصوالت سرامیکی منتهی شود. 
برای کاهش میکروب ها بایستی سطوح به طور دوره ای با مواد ضدعفونی کننده 
تمیز شوند. با این وجود محصوالت استاندارد برای زمان محدودی روی سطوح 
باقی می مانند و در نتیجه باکتری ها بالفاصله پس از تمیز کردن سطح )گاهی 

حتی  هر 20 دقیقه( شروع به ازدیاد و دو برابر شدن می کنند.
 بنا به دستورالعمل های به تأیید رسیده، مقدار پاتوژن های بالقوه روی سطوحی 
که در معرض تماس باالی انسانی هستند نباید از 100 واحد تشکیل دهنده 

کولنی )CFU( در هـر 100 سـانتی متر 
تعـداد  همچنیـن  و  کنـد  تجـاوز  مربع 
کولنی های میکروبی  نباید بیش از 250 
CFU در هر 100 سانتی متر مربع باشد. در 

حالی که  معموال و به خصوص در فضاهای 
عمومی شاهد مقادیری بیشتر از حد قابل 
روی  که  مطالعه ای  )در  هستیم  قبول 
 1674 CFU توالت های عمومی انجام شده

در هر 100 سانتی متر مربع(.
شرکت هـای  ســال ها  ایـن  یافتــه های 
تولید کننده را به بررسی راه کارهای جایگزین 
 بـرای تنظیم رشـد میکـرو ارگانیسم ها و

سـرامیکی  اقالم  در  بهداشـت  ارتقـای 
پرمصرف ترغیب کرده است.

بـر خالف  فنـاوری های ضــد میکروبی، 

ساعات  تمام  در  را  میکروبی  رشد  فعالیت  کننده،  ضدعفونی  اسپری های 
شبانه روز کنترل می کنند و مکمل روش های تمیزکردن موجود در افزایش 
دوام، عملکرد و زیبایی محصوالت هستند. این مواد ضد میکروب که در درون 
ساختار محصول جای گرفته اند شسته نشده، از بین نمی روند یا تحت تأثیر 
مواد ضدعفونی کننده سطحی کارکرد خود را از دست نمی دهند، در نتیجه در 

تمام طول عمر مصرف محصول به وظیفه خود عمل می کنند.
در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان، سطح کاشی ها را با انواع اصالح شده 
دی اکسید تیتانیوم )TiO2( پوشش می دهند. این ترکیب معدنی با داشتن 
رنگ فوق العاده سفید، به توانایی پراکنده سازی نور و مقاومت در برابر اشعه 
ماورا نفش شهرت دارد. چنین خصوصیاتی باعث شده اند تا دی اکسید تیتانیوم 

چگونـه ضـدمیکروب های درون سـاختاری 
باعث افـزایش طول عمـر سطوح سرامیکی می شوند؟

How built-in antimicrobials 
prolong the life of ceramic surfaces

Microban Protected Ceramic Tile
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محبوبیت فوق العاده ای داشته باشد و در صدها محصولی که روزانه با آن ها سر 
و کار داریم مانند رنگ، چسب، پالستیک، دارو و محصوالت مراقبت شخصی 
مورد استفاده قرار بگیرد. این ترکیب با نور UV قوی فعال می شود و در تعامل با 
رطوبت نوعی اکسیژن فعال تولید می کند که توانایی اکسید کردن میکروب ها 

را دارد و می تواند خواص ضد میکروبی، ضد رسوب و عطر خوب ایجاد کند.    
،Microban International محصول شرکت ،SilverShield® شیمی ضدمیکروبی 

یک جایگزین مؤثر برای فناوری های ضد میکروبی جدید )که هنوز ایمنی آن ها 
برای استفاده درون ساختمان به تأیید کامل نرسیده است( است.

®SilverShield پیشینه مصرف طوالنی در طیف وسیعی از تجهیزات خانگی، 

عمومی و تجاری را دارد. فرمول منحصر به فرد این محصول  حاوی تکنولوژی نقره 
است که با مختل کردن متابولیسم باکتری ها از بقا، تولیدمثل و مجتمع شدن 
آن ها بر روی سطوح ممانعت می کند. خصوصیت ضد باکتری ®SilverShield به 
تأیید ASTM E3031-15 رسیده و ثابت شده که استفاده از این فناوری 99.9 % 
از باکتری ها از جمله E.coli و S.aureus را از بین می برد. در نتیجه استفاده از این 
ماده افزودنی اهمیت و ارزش زیادی در سطوح سرامیکی مورد استفاده در حفظ 

بهداشت و تمیزی بیمارستان ها و مدارس دارد. 
با اضافه کردن این ترکیب نقره داخلی به لعاب های سرامیکی بدون این که دیگر 
نیازی به اشعه ماورابنفش برای فعال سازی وجود داشته باشد، رشد میکروبی 
سطوح برای همیشه کاهش پیدا می کند. استفاده از این ماده باعث ایجاد خطراتی 
مانند قرار گرفتن در معرض ترکیبات بالقوه سرطان زا و یا رادیکال های آزاد مضر 

نمی شود و تا زمانی که در تماس با باکتری ها قرار نگیرد کامال بی تأثیر است.

استفاده از ®SilverShield برای کاربردهای در تماس با مواد غذایی به تأیید 
مقررات محصوالت Bocidal اتحادیه اروپا و آژانس حفاظت از محیط زیست 

ایاالت متحده رسیده است.
فرآیند تولید سرامیک، یک فرآیند پیچیده و متکی بر حفظ تعادل ظریف بین 
عوامل متعدد است و این موضوع با چالش های منحصر به فردی مواجه است. 
اضافه کردن مواد ضدمیکروب به لعاب می تواند مشکالتی در فرآیند تولید 
ایجاد کند زیرا امکان برهم کنش این مواد با مواد معدنی موجود در لعاب وجود 
دارد. این موضوع می تواند به محصوالت سرامیکی آسیب رسانده و در نهایت 
باعث غیر قابل استفاده شدن آن ها و ضرر مالی به تولید کننده شود. با این 
وجود محصوالت سرامیکی بدون استفاده از مواد ضدمیکروبی نسبت به رشد 
این موضوع می تواند زیبایی و بهداشت  میکروب ها آسیب پذیرتر هستند و 
سطوح را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به درگیر بودن تمامی طرفین، باید به 
راه حل های داخلی نواورانه ای رو آورد. راه حل هایی که بدون ایجاد خطر بالقوه 

ایمنی برای مشتریان رشد باکتری ها و کپک ها را کنترل کنند.
Miroban با تخصص فراوان خود در زمینه سرامیک های داخلی و سال ها 

تجربه صنعتی در جایگاه مناسبی برای غلبه بر مشکالتی که این حوزه با آن ها 
مواجه است و ساده سازی فرآیندها دارد.

گروه مهندسین کارکشته این مجموعه به طور مداوم در تالش برای توسعه 
این  نیاز مشتریان هستند.  با  فناوری های ضد میکروبی تخصصی متناسب 
فناوری ها باید به صورت یکپارچه و بدون آسیب به ظاهر و عملکرد محصول 
نهایی در سطوح سرامیکی اعمال شوند.                ×

پـایــداری زیسـت محیطـی

Treated vs. untreated ceramic tile 
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In multiple fields including economics, ecology and engineering, it has long been argued that creating value and meeting 
the needs of today’s society must be achieved in such a way as to avoid harming future generations. In the field of sustaina-
bility, the circular economy has emerged as a paradigm that influences not just corporate decision-making processes but al-
so the behaviour of consumers and society as a whole. It is a narrative based on three pillars: 1) preserving natural capital by 
maximising renewable resources; 2) optimising the use of resources; 3) minimising negative externalities. The ultimate goal 
is to decouple economic development from the consumption of increasingly limited resources. In practice, this means cre-
ating business and consumption models based on the use of easily recyclable resources, on the use of energy from renewa-
ble sources, on the design of products with a longer lifespan and on increasing the efficiency of their manufacture and use.

By the REDiRECT Project Management Committee (*)

نیازهای امروز جامعه در زمینه های مختلفی مانند اقتصاد، محیط زیست و 
مهندسی باید بدون آسیب رساندن به منافع نسل آینده برآورده شوند. در حوزه 
پایداری، اقتصاد چرخه ای الگویی است که نه تنها بر فرآیندهای تصمیمی گیری 
شرکت ها، بلکه بر رفتار مصرف کنندگان و کل جامعه تأثیرگذار است. چنین 
روایتی متکی بر سه رکن است: 1( حفظ سرمایه طبیعی با به حداکثر رساندن 
منابع تجدیدپذیر 2( بهینه سازی استفاده از منابع 3( به حاقل رساندن تأثیرات 

منفی. 
در حقیقت هدف نهایی، جداسازی توسعه اقتصادی از صرف منابعی است که هر 
روز بیش از پیش محدود می شوند. این کار در عمل به معنای ایجاد مدل های 
تجارت و مصرف مبتنی بر استفاده از منابع بازیافت شونده، استفاده از منابع انرژی 
تجدیدپذیر، طراحی محصوالت با طول عمر بیشتر و افزایش کارایی ساخت و 

مصرف محصوالت است. 
مفهوم اقتصاد دایره ای، علیرغم تمایل عمومی قابل توجه به اتخاذ چنین رویکردی 
در مشاغل و سیاستگذاران عمومی، موضوع مباحثات زیادی بوده است. هسته 
اصلی این مفهوم یعنی بیشترین بازیابی مواد و محصوالت، از پشتیبانی علمی 
و عملی قابل توجهی برخوردار نیست و عمدتا مبتنی بر چشم اندازهای آینده و 
نوآوری ها و اختراعات آتی و تمایل به ایجاد پایداری بیشتر است. اگر بخواهیم 
اقتصاد دایره ای را به چیزی بیش از تنها یک شعار توخالی تبدیل کنیم در ابتدا باید 

چالش ها و مسائل مهم بسیاری را حل کنیم.

 چالش های چرخه ای بودن
اصطالح »اقتصاد« در تاریخ اقتصاد عموما برای ارجاع دادن به الگوهای جدید به 
کار رفته است. در صحبت از تاریخ باستان معموال از اصطالح »عصر« برای اشاره 

به دوره های مختلف مانند عصر برنز یا عصر آهن استفاده می شود، اما در بررسی 
تاریخ مدرن معموال شاهد اصطالحاتی مانند اقتصاد اینترنت، اقتصاد اشتراک یا 
مشارکتی و البته اقتصاد دایره ای هستیم. در مبحث اقتصاد دایره ای، تغییر الگو 
تنها نشان گر تغییر ارزش بازیگران زنجیره تأمین نبوده بلکه شامل بازنگری کامل 
در زنجیره تأمین برای برآورده کردن نیازها و الزامات جدید نیز می شود. به همین 
ترتیب اقتصاد اینترنتی عالوه بر آنکه به به اشتراک گذاری سریعتر اطالعات کمک 

کرده، باعث تحول عمیق شیوه ارتباطی ما هم شده است. 
خطی سازی فرآیندها با تکیه بر استفاده از منابع تجدیدناپذیر به جای منابع 
تجدید پذیر، به تسریع رشد اقتصادی منجر شده است. زیرا عموما نیازی به تولید 
منابع تجدیدناپذیر وجود ندارد و این منابع به جای تولید استخراج می شوند. در 
نتیجه در صورت افزایش تقاضا تنها کافی است تا مقدار استخراج افزایش پیدا 

کند. این سهولت باعث تسریع فرآیندهای اقتصادی می شود.
در مقابل، چرخشی بودن فرایندها مستلزم تولید درونی منابع مورد نیاز است و 
این موضوع به نوبه خود باعث کندی فرآیندهای اقتصادی می شود. در نتیجه در 
اقتصاد خطی ظرفیت کاال تعیین کننده سرعت فعالیت اقتصادی است حال آن که 
این امر در اقتصاد دایره ای به نرخ بازسازی منابع اولیه مورد نیاز برای تولید بستگی 

دارد.
این موضوع به ایجاد تناقض در رشد اقتصاد دایره ای به عنوان یک استراتژی جدید 
منجر شده است، زیرا نیاز به انطباق رشد اقتصادی با ظرفیت احیای منابع، باعث 
کندتر و گران تر شدن فرآیندهای تولید شده و در نتیجه این استراتژی را به یک 

استراتژی رشد مجدد تبدیل کرده است.
یکی دیگر از تناقضات موجود در اقتصاد دایره ای هدف ایده آل حذف تولید زباله و 
انتشار گازهای گلخانه ای و ایجاد انگیزه برای بازیافت مواد و محصوالت است. بنا 

فراتر از اقتصـاد چرخـه ای: 
کارآیـی و بهـره وری شراکت چرخـه ای 

Beyond the circular economy: efficiency and 
productivity for the Circular Enterprise 4.0
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بر قوانین ترموینامیک مواد و محصوالت با استفاده شدن از بین می روند و تنها تا 
حدودی امکان بازیابی دارند. عالوه بر آن آنتروپی حاکم بر هستی یک فرآیند 
برگشت ناپذیر است که از چرخه ای بودن کامل فرآیندها جلوگیری می کند. از این 
رو تصمیم گیرندگان عمومی، مشاغل و شهروندان با چالش درک میزان ممکن 
کاهش انتشار و ضایعات ناشی از فرآیندهای تولید و زندگی روزمره مواجه هستند 
و عالوه بر آن باید متوجه این موضوع باشند که اقتصاد واقعا تا چه حد می تواند 

چرخشی باشد.
از دیدگاه آکادمیک موانع اجرائی شدن اقتصاد چرخه ای به سه دسته اصلی 
تقسیم می شوند: موانع نظری،موانع عملیاتی و موانع مدیریتی. موانع نظری به 
تعاریف مختلف اقتصاد چرخشی و معیارها و شاخص های متعدد مورد استفاده 
محدویت های  شامل  عملیاتی  موانع  هستند.  مرتبط  آن  اندازه گیری  برای 
ترمودینامیکی  که مانع از بسته شدن چرخه ها می شوند و تحلیل هائی که اهداف 
زیست محیطی را بر مالحظات اجتماعی- اقتصادی ارجحیت می دهند، هستند. 
محدودیت های تکنولوژیکی در دسته دوم موانع پیش رو قرار دارند.  با وجود آن 
که هنوز رابطه بین دیجیتال سازی فرآیند تولید و اصول اقتصاد دایره ای مشخص 
نیست اما در حقیقت فناوری های جدید حتی در صورت ناکارامد بودن هم در بازار 
تثبیت می شوند. موانع مدیریتی به فقدان مهارت برای اجرای اقتصاد دایره ای 
در محیط Industry 4.0 مربوط هستند. عالوه بر این مفهوم ضایعات و زباله 
همچنان مبهم است زیرا این کلمات می توانند بسته به بافت فرهنگی و قوانین 
نظارتی مفاهیم متفاوتی داشته باشند. در نهایت هزینه تولید باالتر یکی دیگر از 
موانع مدیریتی پیش روی اقتصاد دایره ای است که می تواند به محدودیت نفوذ و 

گسترش محصوالت منتج از آن در بازار منتهی شود.
با این مقدمات مفهوم، اهداف و شکل های اجرای اقتصاد دایره ای هنوز مبهم، 
انطباق ناپذیر و مورد بحث به نظر می رسد. ذینفعان اغلب روایت های متفاوتی 
را از اقتصاد دایره ای پیشنهاد می دهند که مطابق با منافع شخصی ایشان بوده 
و پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و ژئوپلیتیکی 

چرخه ای بودن را نادیده می گیرد. 

بنابراین چنانچه تصمیم گیرندگان دولتی، رهبران کسب و کارها، آموزش دهندگان 
و شهروندان نتوانند در بستری سیستماتیک و کلی نگر به این رویکرد دست پیدا 
کنند، خطر تبدیل شدن اقتصاد چرخشی به یک مدینه فاضله قانونی و بی اعتبار 

شدن آن به عنوان شکل جدیدی از سبز شویی )greenwashing( وجود دارد.

از اقتصاد چرخشی تا اقتصاد پایدار
در صورتی که مفهوم چرخشی بودن تا این حد بحث برانگیز است چرا همچنان تا 

این حد در جهان تولید و سیاست عمومی مورد توجه است؟
دلیل این موضوع رواج روایتی از اقتصاد دایره ای است که تنها به منافع و برندگان 
معطوف است: به نظر می رسد بازیافت مواد خام کمیاب یا ناموجود باعث حل 
مشکل دستیابی به آن ها می شود. ایجاد مدل های کسب و کار دایره ای بخش های 
جدیدی از بازار را شناسایی می کنند که به نظر می رسد امکان رشد سبز در آن ها 
وجود داشته باشد. دستیابی به این اقتصاد مستلزم داشتن رویکرد نوآورانه ای 
است که به جای حفظ شرایط پیشین، امکان ایجاد شرایط پایدار در آینده را ایجاد 

می کند.
 در حالی که اقتصاد دایره ای فرصت گفتگو و قانون گذاری جهت حفظ محیط 
زیست و افزایش پایداری را برای برنامه های سیاستی ملی و اروپایی ایجاد کرده 
است، در حال حاضر نگرانی های مهمی در زمینه بحران اقتصادی، تنش های 
ژئوپولیتیکی و زنجیره های حیاتی تأمین وجود دارد و تمامی این موارد باعث 
می شوند تا اجرای عملگرایانه اهداف ایده آل اقتصاد چرخشی در الویت حال 

حاضر کسب و کارها قرار داشته باشد.

REDiDECT پروژه
عنوان  )به   Gruppo Ceramiche Gresmalt یاد شده  موارد  به  توجه  با   
هماهنگ کننده(، Eurit، دانشگاه Modena and Reggio Emilia، دانشگاه 
Sasari و دانشگاه Calabria در مشارکتی که با سرمایه گذاری مشترک وزارت 

توسعه اقتصادی ایتالیا انجام گرفت به انجام یک پروژه تحقیقاتی و توسعه تجربی 
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صنعتی به نام REDiRECT )استفاده مجدد از کاشی های سرامیکی( مشغول 
هستند.

این پروژه که در اکتبر 2020 برای انجام در طول 36 ماه برنامه ریزی شده بود، به 
دلیل شیوع همه گیری بیماری به مدت سه ماه تمدید شده و تا پایان ماه دسامبر 
2023 ادامه خواهد یافت. Gresmalt و Eurit نقش مهمی در زنجیره تأمین 
ارزش صنعت سرامیک ایفا می کنند. Gresmalt نماینده صنعت تولید کاشی و 

Eurit نماینده صنعت معدن و تأمین کننده مواد خام برای بخش سرامیک است.

این دو مجموعه در حال انجام پژوهشی با دانشگاه ها درباره طراحی، پیاده سازی 
و اعتبارسنجی مدل جدید Circular Enterprise 4.0 هستند تا بتوانند بهترین 
شیوه های افزایش پایداری را با تحوالت دیجیتال تولید و با استفاده از فناوری 

Industry 4.0 ادغام کنند.

منظر سازمانی  از  برگزیده  دایره ای  اقتصاد  از   REDiRECT تیم  که  تعریفی 
برای این بخش صنعتی مناسب تر است. این تعریف مجموعه ای از فرآیندهای 
برنامه ریزی سازمانی برای بخش ساخت و تحویل مواد و محصوالت را با بیشینه 
بر  از منابع موجود، در  از طریق استفاده منطقی  سودمندی برای مشتریان 

می گیرد.
بنابراین رویکرد REDiRECT یک رویکرد جایگزین برای الگوی کندکننده ای 
است که برای کاهش آسیب به محیط زیست، تولید و مصرف کمتر و ارائه زمان 
به اکوسیستم ها جهت بازیابی را پیش می گیرد. در این رویکرد دستیابی به 
هدف چشم انداز کالسیک اقتصاد دایره ای از طریق یک الگوی عملیاتی حاصل 
می شود. در این الگو معیارهای کارایی نظیرحفظ سطح تولید پیشین با استفاده 
از منابع کمتر )انجام دادن همان کار با مواد کمتر( و همچنین بهره وری، یعنی 
تولید بیشتر با همان مقدار منابع )انجام کار بیشتر با همان مقدار مواد مصرفی( 

را درکنار هم قرار دارند.
REDiRECT همچنین بر آن است تا از دیجیتالی کردن فرآیندها به عنوان یک 

عامل توانمند کننده برای حرکت از مدل سنتی خطی معمول در صنایع معدنی و 
سرامیک به مدل کسب و کار نوآورانه دایره ای استفاده کند. در این پروژه ارزش 
پیشنهادی این دو شرکت چهار بعد پایداری یعنی محیط زیست، جامعه، اقتصاد 
و فناوری را شامل می شود. هدف این رویکرد چند بعدی، چرخشی کردن اقتصاد 
و ایجاد پیوند آن با ارکان توسعه پایدار به گونه ای است که قابلیت اجرای روایت 
ایده آل اقتصاد دایره ای در بستر ملموس تر پایداری ایجاد شود و این روایت شامل 
معیارها و سیستم های ارزیابی محیط زیست، معیارهای اجتماعی، اقتصادی و 
 Circular Enterprise عملکرد تکنولوژیکی نیز باشد. بنابراین سه هدف  مدل

4.0 که توسط تیم REDiRECT در حال اجرا است، عبارت هستند از:

• پایداری زیست محیطی در کنار پایداری اجتماعی- اقتصادی
• قابلیت عملیاتی بودن از نظر فناوری

• ارتقای رقابت پذیری بنگاه ها از طریق افزایش سود  و قابلیت سودآوری
انتقال به Circular Enterprise 4.0 در هر مرحله از استخراج مواد خام گرفته 
تا توزیع و استفاده از محصول نهایی با نظارت ابزارهای ارزیابی تأثیرات زیست 
محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری و بر اساس رویکرد تفکر چرخه عمر و با در 

نظر گرفتن زنجیره تأمین سرامیک انجام می شود.
دیجیتالی شدن فرآیندها مشکالت اجرای رویکرد چرخه عمر )رویکرد از گهواره 
تا گور( را که نتیجه در دسترس نبودن داده های اولیه هستند، بر طرف می کند. 
در این حالت امکان به اشتراک گذاشتن این داده ها توسط بازیگران زنجیره 
تأمین وجود خواهد داشت. کمبود داده ها شرکت ها را وادار می کند تا با استفاده 
از داده های ثانویه استخراج شده از پایگاه اطالعاتی عمومی و غیر اختصاصی 

موضوع فعالیتهمکار

University of Modena 
and Reggio Emilia

انتخاب و اعتبارسنجی ابزارها برای ارزیابی اثرات زیست محیطی، اجتماعی- اقتصادی و فناوری برای حمایت از 
طراحی زیست محیطی

University of Calabria
تحقیق و اعتبارسنجی سیستم ها و مدل ها برای استفاده صحیح و بهره برداری از منابع زمینی ملی از دو منبع اولیه و ثانویه برای استفاده 

در صنعت و معماری سرامیک

Eurit
بررسی فناوری ها و فرآیندهای تولید پایدار برای استفاده هوشمندانه از منابع معدنی به منظور کاهش هزینه های ساخت.
انتقال شرکت معدنی به مدل Industry 4.0 به عنوان ابزاری عملیاتی برای اجرای استراتژی بهره وری زیست محیطی.

Gresmalt

طراحی یک زیرساخت عملیاتی با پشتیبانی سیستم های فیزیکی- سایبری )CPS( برای پیاده سازی صنعتی مدل های تولید دایره ای؛
توسعه و آزمایش نمونه های اولیه کاشی و سرامیک در مقیاس ماقبل صنعتی با تأیید عملکرد برای اولین تکرار در بازار؛

مطالعه رویه ای برای گنجاندن سه رکن پایداری در استراتژی های شرکتی و هدایت شرکت ها به سمت تکامل مدل های تجاری خود 
از خطی به دایره ای؛

University of Sassariشناسایی پتانسیل استفاده مجدد از ضایعات سنگ از سایت های معدن در صنعت ساخت و ساز، تولید سرامیک و اصالح محیط زیست؛
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درباره بخش مورد بررسی، تأثیرات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری 
را اریابی کنند. رویکرد چرخه عمر با استفاده از Circular Enterprise 4.0  و 
همزیستی صنعتی به عنوان ابزاری برای همکاری بین بازیگران زنجیره تأمین 
مؤثر خواهد بود زیرا در این حالت شرکت ها قادر خواهند بود تا نه تنها منابع 
مادی بلکه اطالعات  و دانش را به صورت متقابل مبادله کنند. هر یک از شرکای 
REDiRECT با توجه به صالحیت های خود )که در جدول فهرست شده است(، 

متعهد به مشارکت در ساخت Circular Enterprise 4.0  است.

REDiRECT شرکای
شرکت ها و دانشگاه های درگیر در پروژه REDiRECT  با هدف ارائه بهترین روش 
اجرای عملیاتی اقتصاد دایره ای به دنیای صنعتی و دانشگاهی، به طور بالقوه در 
حال حل برخی از مسائل مفهومی که هنوز انتزاعی به نظر می رسند، هستند.  
شکل 1 تکامل زنجیره سنتی تأمین در دنیای سرامیک به مدل دایره ای را نشان 
می دهد. این تصویر بر یکسان نبودن درجه بلوغ دیجیتال و یکسان نبودن 

ابزارهای ارزیابی پایداری برخی از بازیگران دخیل در زنجیره تأمین تأکید دارد.

 به عبارت دیگر، هرچند صنعت سرامیک مسیر دیجیتالی شدن و حرکت  به 
سمت Industry 4.0  را حدود سال 2015 آغاز کرد، اما صنعت معدن هنوز این 
فرآیند را آغار نکرده است. از این رو Eurit متعهد شده تا تمام فرایندهای استخراج 
خود را دیجیتالی کند. دیجیتالی شدن در جمع آوری داده ها برای ارزیابی تأثیرات 

زیست محیطی اقدامات اهمیت فراوانی دارد.
 در صورتی که دو بازیگر این پروژه، Gresmalt و Eurit، سطح دیجیتال مناسبی 
داشته باشند می توانند عالوه بر دیجیتالی کردن زنجیره تأمین، هم مواد و هم 

اطالعات را مبادله کنند.
بنابراین هرچند هدف نهایی REDiRECT پر کردن شکاف های موجود و ارائه 
راه حل هایی جهت اجرای چرخشی فرآیندهای تولید به تمام بازیگران است، نتایج 
میانی اولیه به دست آمده نیز بسیار مثبت بوده اند. از جمله این نتایج می توان به 
بازکشف مواد خام در ذخایر Calabria،و Tuscany و Sardinia و آزمایش آن ها 
اشاره کرد. این موضوع که در تحقیقات اولیه دو سال پیش، پیش بینی نشده بود 
با توجه به وقفه فعلی در عرضه مواد اولیه از سوی اوکراین می تواند برای صنعت 
سرامیک ایتالیا بسیار مؤثر باشد.                   ×

شکل 1- تکامل زنجیره تأمین سرامیک به جهت دایره ای
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Savings and higher productivity thanks 
to Rapid Dry bodies

در بدنه ملزومات بهداشتی )چینی شیشه ای و خاک رس ریز آتشی( به دالیل 
عمدتا تکنولوژیک، از مواد بازیافتی ناچیزی استفاده می شود. این محدودیت 

مشخصا به افزایش هزینه های تولید منتهی می شود.
یکی از اهداف پروژه Rapid Dry که توسط برنامه LIFE اتحادیه اروپا تأمین 
مالی می شود، بهینه سازی فرموالسیون موجود به منظور کاهش هزینه ها و 
در عین حال بهبود خواص محصوالت پخت نشده و دستیابی به کوتاه ترین 
زمان خشک کردن است. پیش از شروع بحث در مورد نتایج، نگاهی کوتاه به 

مواد اولیه اصلی و معیارهای فرموالسیون بدنه خواهیم داشت.

چینی شیشه ای بدنه
معموال ترکیب بدنه هایی که از جنس چینی شیشه ای یا زجاجیه هستند به 

صورت زیر است:
• سیاه رس: 20-28 %

• کائولن: 25-35 %
• کوارتز: 17-31 %

• فلدسپات یا سایر فالکس ها : 15-23 %
ضایعات آسیاب شده معموال همیشه در سایر اجزای سرامیکی، به عنوانی 
بخشی از مواد اولیه جایگزین یا ماده اضافه شونده در فرمول حضور دارند. 
مواد آسیاب شده هم به علت هزینه پایین تر )این مواد 20 تا %30 ارزان تر 

از مواد خام هستند( و هم به دالیل فنی زیر به ترکیب اولیه اضافه می شوند:
• در شرایط ثابت، زمان ایجاد ضخامت مورد نظر را کاهش می دهند 

)شکل 1(
• در صورتی که که به جای بخشی از کوارتز و سایر مواد مورد استفاده 
قرار بگیرند باعث کاهش ضریب انبساط حرارتی شده و مهم تر از آن تأثیر 
تبدیل کوارتز بتا-کوارتز آلفا در طول فاز خنک شدن )انقباض، تغییر 
شکل، جذب آب( را بدون تأثیر بر سایر پارامترهای اصلی در بدنه پخت 

شده کاهش می دهند.
مورد آخر خصوصا از نظر کاهش زمان چرخه پخت اهمیت زیادی دارد.

فرموالسیون نسبت رس بدنه
مقدار و نوع رس و کائولن مورد استفاده در فرموالسیون بدنه با توجه به 
تیکسوتروپی،  ویسکوزیته،  جمله  از  دوغاب  برای  نیاز  مورد  ویژگی های 
زمان تشکیل ضخامت، زمان سخت شدن، پالستیسیته بدنه سخت شده، 
استحکام مکانیکی بدنه پخت نشده و انقباض محصوالت پیش از پخت، 

متفاوت است.
جایگزین کردن رس های مومسان و کائولن ها با مواد خام دیگری که درجه 
مومسانی کمتری دارند با سطح ویژه کوچکتر و مقاومت مکانیکی کمتر 
حالت پخت نشده مشخص می شود. از جمله سایر تغییرات خواص بدنه 
می توان به کاهش استحکام مکانیکی در حالت پخت نشده، افزایش سرعت 
ریخته گری یا ایجاد ضخامت، افزایش نفوذ پذیری بدنه سخت شده و کاهش 

انعطاف پذیری و همچنین کاهش چگالی محصول پخت نشده اشاره کرد. 
از آنجا که ویسکوزیته و تیکسوتروپی به عوامل متعدد دیگری هم بستگی 
دارند )وجود مواد آلی، نمک های محلول و غیره(، ارائه یک قانون کلی معنادار 
ممکن نیست. تنها می توان به این نکته توجه کرد که افزایش مقدار مواد 
مومسان در فرموالسیون با نیاز بیشتری که به افزودن دفلوکوالنت ایجاد 
می کنند، به طور کلی  باعث افزایش مقدار سیال کننده مورد نیاز برای 
دفلوکوالسیون موفق بدنه می شود )شکل 2(. بنابراین مشخص است که 
انتخاب نوع و مقدار اجزای مومسان در بدنه می تواند بر زمان ریخته گری و در 
نتیجه بهره-وری ماشین آالتی که امکان انجام چندین ریخته گری روزانه را 

دارند )به ویژه ماشین های دارای قالب های رزینی( تأثیر بگذارد.
برای تکمیل بحث و نشان دادن تأثیر اندازه ذرات بر زمان تشکیل ضخامت، 
در شکل 3 تغییر ضخامت تشکیل شده در واحد زمان به عنوان تابعی از 
محتوای بدنه ای که از ذرات کوچکتر از 1 میکرون تشکیل شده اند، نشان داد 

شده است.
مشاهده می شود که جایگزینی بخشی از خاک رس مومسان در فرموالسیون 
بدنه با خاک رس مومسان دیگر و یا حتی با یک کائولن می تواند به افزایش 
سرعت ریخته گری منتهی شود. در حقیقت، زمان تشکیل ضخامت نه تنها با 

صرفه جویـی و  بهـره وری بیشـتر 
با بدنـه های سـریع خشک شونـده 

Mainly for technological reasons, today’s sanitaryware bodies (Vitreous China and Fine Fire Clay) contain only a very small 
fraction of recovered materials, a limitation that obviously pushes up production costs. 
One of the goals of the Rapid Dry project, co-funded by the European LIFE programme, is to optimise existing formulations 
so as to reduce their costs while improving unfired properties and shortening drying times. Before discussing the results, we 
shall take a brief look at the main raw materials and the body formulation criteria.

Domenico Massimo Fortuna, Antonio Fortuna - Setec (Civita Castellana, Italy)
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اندازه بلکه با شکل ذرات رس و آرایش آن ها در الیه سخت شده بدنه تعیین 
می شود.

در تعیین نوع و مقدار خاک رس و کائولن باید عالوه بر زمان تشکیل ضخامت 
به موارد دیگری مانند ارزیابی چگونگی تأثیر آن ها بر سایر خصوصیات بدنه 

نیز توجه کرد. برخی از این موارد در ادامه ذکر شده اند:
1( انقباض و سرعت خشک شدن پیش از پخت: افزایش درجه مومسانی 

خاک رس با افزایش انقباض و مشکالت همراه با خشک شدن همراه است.

2( انقباض و تغییر شکل پس از پخت و درجه شیشه ای شدن بدنه: مواد 
خام رسی که محتوای آلومینای باالتر و میکا و / یا فلدسپار کمتری دارند 
باعث افزایش دمای شیشه ای شدن بدنه سرامیکی می شوند.  در مواد رسی با 
محتوای بسیار باالی میکا یا فلدسپات شرایط معکوس است اما تغییر شکل 

بیشتری در بدنه رخ می دهد.
3( رنگ بدنه پخت شده: درجه سفیدی با استفاده از خاک های رسی که دارای 

محتوای اکسید آهن و اکسید تیتانیوم باالتری هستند، کاهش پیدا می کند.

چينی بهداشتیچينی بهداشتی

Drying in the the new Rapid Dry dryer 

Fig. 1: Influence of scrap on thickness forming timeFig. 2: Influence of kaolin on the required quantity of deflocculant
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Fig. 3: Impact of fine particles on thickness formation

برای افزایش دمای شیشه ای شدن بدنه 
و در عین حال افزایش ضریب انبساط 
باید میزان کوارتز بدنه را  حرارتی آن 

افزایش داد.
افزایش کوارتز باعث کم تر شدن مقدار 
شده  پخته  محصول  در  شکل  تغییر 
می شود. زیرا کوارتز باقی مانده همراه 
تشکیل  را  بدنه  »اسکلت«  موالیت  با 
می دهند و عالوه بر آن حل شدن کوارتز 
افزایش  باعث  بدنه  شیشه ای  فاز  در 

ویسکوزیته می شود.
با این حال با افزایش مقدار کوارتز،  به 
دلیل افزایش مقدار بی نظمی در منحنی 
انبساط بدنه )تبدیل بتا به آلفا( خطر 

شکستگی در طول خنک شدن افزایش می یابد. این مشکل می تواند در طول 
مرحله پیش گرمایش فرآیند پخت نیز رخ دهد.

الزم به ذکر است تمام تغییرات ذکر شده در نتیجه افزایش محتوای کوارتز 
بدنه، به توزیع اندازه ذرات خود کوارتز نیز بستگی دارند. در تشکیل فاز 
شیشه ای حین مرحله پخت، کوچکترین ذرات کوارتز پیش از بقیه ذرات 
مورد حمله قرار گرفته و حل می شوند. در نتیجه هر چه ذرات کوارتز 
درشت تر باشند، مقدار کوارتز آزاد در محصول پخت شده  با مقدار فالکس 
یکسان، بیشتر خواهد بود. به همین دلیل توصیه می شود که تقریبا 40-50 

درصد ذرات کوارتز اندازه ای کوچکتر از 10 میکرون داشته باشند.

انتخاب نوع و مقدار فالکس
افزایش گداخت پذیری یک جسم به معنی کاهش حداکثر دمای پخت یا 
زمان پخت آن است. تأثیر کوچکی اندازه ذرات روی همجوشی را می توان 
به روشنی در شکل 4 مشاهده کرد. در این شکل منحنی های شیشه ای شدن 
دو دوغاب مختلف نشان داده شده اند. همه چیز به غیر از منحنی توزیع ذرات 
فالکس در این دو منحنی یکسان است. مشاهده می شود که با کوچک شدن 
اندازه ذرات فلدسپات، بیشینه دمای پخت حدود 60 درجه سانتیگراد کاهش 
پیدا می کند. در صورتی که مقایسه در مقدار شیشه ای شدن یکسان انجام 
شود، مشاهده می شود که استفاده از فلدسپات های ریزدانه تر باعث بزرگتر 
شدن محدوده شیشه ای شدن و کاهش مقدار تغییرشکل در بدنه پخت شده 

می شود )شکل 4-5(
تأثیر استفاده از فلدسپات ریزدانه بر خواص رئولوژیکی دوغاب ها و خصوصیات 
بدنه سخت شده موضوعی است که بایستی در نظر گرفته شود. برای مثال 
هنگام استفاده از فلدسپات بسیار ریزی که 50 % ذرات آن کوچکتر از 3 میکرون 
هستند، برای داشتن دوغابی با ویژگی های طبیعی ویسکوزیته و تیکسوتروپی، 
باید مقدار سیلیکات سدیم دو برابر شود. عالوه بر این بدنه سخت شده چگالی 
بسیار کمتر و حدودا 5 % آب بیشتر خواهد داشت.  تولید صنعتی در چنین 

حالتی می تواند غیر ممکن و غیر اقتصادی شود.

بدنه هایی از جنس رس دیرگداز
فرموالسیون بدنه هایی  از جنس رس 
دیرگداز ریزانه می تواند در محدوده زیر 

قرار داشته باشد:
• سیاه رس : 20-30 %

• کائولن: 10-20 %
• شاموت + خرده پودر:  32-55 %

• کوارتز : 8-20 %
• فلدسپار و سایر فالکس ها: 0-5 %

از جنس رس  بدنه هایی  در حالی که 
مقادیر  دیرگداز مشخصا حاوی   )FC(
بسیار کم و یا صفر فلدسپات هستند، 
مومسان  خام  مواد  انتخاب  معیارهای 
همان معیارهای مورد استفاده در بدنه 

چینی شیشه ای است با چند تفاوت خاص:
در بدنه های FC، رس تأثیر بسیار بیشتری روی خصوصیات نهایی بدنه پخت 
شده )جذب آب، تغییر شکل و استحکام مکانیکی( دارد. از آنجا که در این 
حالت یا فالکسی وجود ندارد و یا مقدار آن بسیار کم است در نتیجه فقط 
مواد قلیایی موجود در خاک رس در شیشه ای شدن بدنه نقش دارند. در 
این حالت و خصوصا در بدنه هایی از جنس رس دیرگداز که دارای پوشش 
معمول هستند، محدوده های اندکی باالتر اکسیدهای آهن و تیتانیوم نیز 
قابل قبول هستند، زیرا به دلیل درجه کمتر شیشه ای شدن بدنه در مقایسه 

با چینی شیشه ای، تأثیر کمتری بر رنگ دارند.
مقدار کوارتز بدنه در درجه اول با میزان تغییرات مورد نظر در ضریب انبساط 
بدنه تعیین می شود: برای افزایش این ضریب بایستی مقدار کوارتز در فرمول 
افزایش پیدا کند و بالعکس.  با این وجود الزم است که این مقدار کمتر از 
مقدار مورد استفاده در بدنه چینی شیشه ای باشد زیرا در غیر این صورت  
مقدار کوارتز باقیمانده به دلیل عدم وجود فلدسپات ها بسیار زیاد خواهد بود.

شاموت تأثیر زیادی بر خصوصیات محصول پخت شده و پخت نشده خواهد 
داشت و الزم است توجه زیادی به آن شود:

و  ویسکوزیته  مخصوص،  وزن  آب،  )محتوی  دوغاب  خصوصیات   •
تیکسوتروپی، دوز دفلوکوالنت، تشکیل ضخامت و زمان سخت شدن(

• انقباض خشک و انقباض در پخت
• رنگ بدنه پخت شده

• جذب آب، تخلخل، مقاومت مکانیکی، دیالتومتری
• تفییر شکل بدنه

موارد یاد شده بدان معنی است که نوع و مقدار شاموت در مخلوط رس 
دیرگداز باید به دقت مورد ارزیابی قرار بگیرد.

برای مثال برای دستیابی به بدنه ای با حداقل جذب آب و حداکثر استحکام 
)تغییر شکل(  نهایی  محصول  کیفیت  افتادن  به خطر  بدون  مکانیکی، 
و با همان دوز از سایر اجزا و چرخه تولید یکسان الزم است تا از شاموتی 
با منحنی اندازه ذرات خاص استفاده شود. در این حالت حفره های بدنه به 
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Fig. 5: Impact of particle size on deformation Fig. 4: Impact of feldspar particle size on the absorption curve
           (F=fine; C=coarse)

صورت یکنواخت پر می شوند و در نتیجه بدنه در معرض انفباض کمتری 
قرار می گیرد و درجه جذب آب کمتری خواهد داشت. از آنجا که هر بدنه 
خصوصیات و مشخصات منحصر به فردی دارد، در اینجا هم، ارائه یک مرجع 
امکان پذیر نیست. برای کاهش انقباض، افزایش جذب آب و کاهش تغییر 
شکل باید مقدار شاموت به بهای کم کردن اجزای مومسان افزایش پیدا کند. 
می توان به جای این کار از همان مقدار شاموت اما با اندازه ذرات ریزتر هم 
استفاده کرد. برای ایجاد تغییرات معکوس در خصوصیات بدنه باید به صورت 

معکوس عمل کرد. 
میزان نسوز بودن و در نتیجه میزان آلومینا تعیین کننده مقدار شاموت مورد 
استفاد در یک فرموالسیون هستند. در انتخاب شاموت همچنین توصیه 
می شود که محتوای آالینده های پیریت و سایر ترکییبات آهنی آن به دقت 
مورد ارزیابی قرار بگیرد زیرا این آالینده ها می توانند به ایجاد عیوب سطحی 
روی قطعه منتهی شوند )مانند حفره ها و لکه های سیاه یا سبز( و یا از ارزش 
تجاری آن بکاهند. هنگام مرتب سازی، دمایی که شاموت در معرض آن قرار 
گرفته هم باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. در دمای پخت خیلی پایین، 
تخلخل شاموت بیش از اندازه زیاد خواهد بود و این موضوع در عمل به اختالط 
آب بیشتر و تغییر خصوصیات رئولوژیکی و ریخته گری در بدنه منتهی خواهد 
شد.  عالوه بر این شاموتی که به خوبی پخته نشده باشد ممکن است در حین 

پخت دچار تفجوشی و انقباض شده و باعث تغییر خصوصیات بدنه شود. 

بدنه های سریع خشک شونده جدید برای چینی شیشه ای و رس دیرگداز 
ریزدانه

Stec با استفاده از تجربه بیش از 30 ساله خود در صنعت، فرمول جدیدی 

)برای VCها و FCها( ارائه کرده که در ضمن کاهش هزینه های تولید، باعث 
بهبود خواص بدنه پخت نشده نیز می شود.

تجزیه و تحلیل  و  ایجاد  شامل  آزمایشگاهی  تحقیقات  اول  مرحله  در 
فرمول های جدید انجام شد. در ادامه بهترین بدنه ها برای تولید نیمه صنعتی 
قرار  از چینی شیشه ای و رس دیرگداز مورد استفاده  بهداشتی  ظروف 

گرفتند.  تمامی مراحل در تأسیسات Stec و با مشارکت LCE برای بررسی 
تأثیرات زیست محیطی و اقتصادی انجام شد. نتایج حاصل بسیار رضایت 

بخش بودند از جمله این نتایج می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• زمان خشک شدن کوتاه تر )حدودا 2 ساعت کمتر از بدنه های سنتی(

• افزایش استحکام مکانیکی بدنه های پخت نشده )10+ %(
• بهبود مقاومت مکانیکی در برابر فرسایش تاخیری به دلیل جذب کمتر 

آب
• فرموالسیون جدید با مقدار خرده های تا 7-8 %

• کاهش هزینه تا 10 %
ذکر این نکته ضروری است که از آنجا که این نتایج بدون تغییر سایر شرایط 
)خواص رئولوژیکی، دفلوکاسیون، زمان ریخته گری، حداکثر دمای پخت و 
غیره( به دست آمده اند، نیازی به ایجاد تغییر در فرآیند تولید فعلی وجود 
ندارد. ارقام داده شده در مقایسه با استانداردهایی متداول و معمول صنایع 
چینی بهداشتی به دست آمده اند. با این وجود واضح است که ارائه یک فرمول 
جهانی منطقی نیست زیرا اوال هر تولید کنند الزامات خاص خود را دارد و 
ثانیا تولیدکنندگان اغلب ترجیح می دهند از مواد خام محلی استفاد کنند. 
عالوه بر این ایجاد راه کارهای سفارشی در موقعیت های خاص یکی از نقاط 
قوت گروه Stec به شمار می آید. آزمایشگاه های Stec دارای تمام ابزار مورد 
نیاز برای آنالیز بدنه ها و لعاب ها و مواد خام هستند. این شرکت همچنین 
می تواند انطباق محصول نهایی با استانداردهای روز بین المللی را تأیید کند. 
تمامی این موارد به همراه دانش عمیق از صنعت سرامیک این گروه را قادر 
ساخته تا دانش خود را به تولیدکنندگان پیشرو ملزومات بهداشتی و ظروف 

بهداشتی در جهان انتقال دهد.
نتایج پروژه Rapid Dry مانند نتایج پروژه قبلی Life Sanitser  نقطه شروع 
خوبی برای تحقیق روی راه کارهای جدید و همچنین بهبود فرموالسیون 
فعلی بدنه ها هستند. نتایج این تحقیقات نشان می دهند که  امروزه امکان 
کاهش قابل توجه سطح هزینه ها و مصرف وجود دارد و می توان بدون نیاز به 
تغییرات بیش از اندازه در روش تولید بدنه ها، بازده را بهبود بخشید.                 ×

چينی بهداشتیچينی بهداشتی
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Sacmi

انطباق پذیر، کارآمد، سریع تر، با مدیریت پویا و انعطاف پذیری اندازه ها و 
کدهای تولید. 

Sacmi،و Ekosort Dinam جدیدی را عرض کرده که مجموعه تکامل 

از بسته  یافته سیستم مرتب سازی کاشی و اسلب Ekosort و بخشی 
گسترده تری است که کنترل تمام سیستم های انتهایی خط از بازرسی 

گرفته تا چیدمان  و از بسته بندی گرفته تا پالت سازی را بهینه می کند.
Ekosort Dinamica واگن های مستقلی دارد که در لحظه کاشی ها را 

انتخاب می کنند و این کار را با دقت و رعایت ایمنی برای تمامی سطوح 
و اندازه ها و ضخامت های تا 30 میلی متر انجام می دهند. هماهنگی بین 
واگن ها، تنظیم سرعت و سازمان دهی آن ها به وسیله یک »مغز« مرکزی 
برخورد  عدم  از  مستقال  تا  گونه ای طراحی شده  به  که  انجام می شود 
دستگاه های مجاور اطمینان کسب کند. در نتیجه مرتب سازی، مستقل 
واگن ها  دیجیتالی  همگام سازی  می شود.  ساده سازی  ورودی  از جریان 
که امکان تغییر چیدمان بر اساس دستور پخت را دارد باعث می شود تا 

Ekosort Dinamica  بهترین عملکرد در تمامی اندازه ها را تضمین کند.

امروزه نیاز به توسعه راه کارهایی که با داشتن بازده زیاد، انعطاف پذیری 
کافی برای کار با قطعات کوچک و یا اندازه های مختلف را نیز داشته 
 Ekosort برای برآورده کردن نیاز بازار Sacmi .باشند، یک ضرورت است
Dinam را ارائه کرده که زمان مورد نیاز برای تغییرات را بیش از پیش 

کاهش می دهد. کنترل دیجیتالی فرآیند باعث می شود تا اعمال تغییرات 
به صورت کامال خودکار انجام شود و کارایی دسته بندی و مرتب سازی 
در هر سناریوی تولیدی به حداکثر رسانده شود. با توجه به تقاوت اندازه 
محصوالت، دستگاه به صورت خودکار تعداد واگن ها برای حفظ ایمنی و 
عملکرد باال را تعیین می کند )یک واگن برای اندازه های کوچک و تا 4 عدد 

برای اسلب های بزرگ تا 120×280 سانتی متر(.
Ekosort Dinamica به استکرهای موبایل نیز مجهز است. این استکرها 

در ارتفاعی حرکت می کنند که در هماهنگی با پشته باشند )یعنی گام به 
گام و با گامی برابر با ضخامت محصول(. این کار باعث به حداقل رساندن 
ضربه به بار شده و در نتیجه به بهبود ایمنی محصول و عملکرد دستگاه 

منتهی می شود.
ابعاد کلی سیستم که با نسخه پیشین مطابقت دارند، گنجاندن آن در 
خطوط موجود را ساده می کند. قابلیت تغییر اندازه چه در زمان سفارش 
و چه پس از خریداری وجود دارد: یعنی می توان تعداد واگن ها را از 6 
واگن استاندارد به 9 عدد )برای به حداکثر رساندن سرعت و عملکرد در 
کاشی های کوچک( و در صورت نیاز از 9 به 17 استکر رساند تا گزینه های 

بیشتری برای دسته بندی وجود داشته باشد.
 ،Digital Twin جدید با Ekosort Dinamica امکان آزمایش پتانسیل
آپشن دیگری است که در اختیار مشتری گذاشته شده است. این شبیه ساز 
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B&T Group

امروزه گروه B&T در نتیجه تعهد بی نظیری که همواره به تعهد و نوآوری 
بهینه سازی  برای  که  را  پیشرفته ای  فناوری های  می تواند  داشته است، 
راه کارهای  همچنین  و  شده اند  طراحی  تولید  خط  مراحل  تمامی 
اتوماسیون  و  صنعتی  چیدمان  بهینه سازی  برای  ویژه  ذخیره سازی 
جا به جایی اسلب ها را به مشتریان خود عرضه کند. این سیستم ها مجهز به 

LGVهایی با کارامدی باال هستند.

در این میان، خط ذخیره سازی با جعبه های غلتکی و پالت های خود با 
کارآیی باال و توجه به حرکت محصوالت، بسیار متمایز است.  این خط 
مجهز به LGV هایی است که قادر به جا به جایی جعبه ها یا پالت های 
محصوالت انباشته پخت شده یا نشده هستند و راه کارهای تکنولوژیکی 
منحصر به فردی را به همراه مزایایی از قبیل سازگاری با کارخانه موجود،  
انطباق پذیری چیدمان و بهینه سازی خطوط تولید با حجم باال را ارائه 

می دهد.
این خط شامل انواع مختلفی از فناوری ها است: ماشین های باربری/ تخلیه 
مسطح با آسانسور دوبل، سروو کنترل شده با اینورتر و PLC در نسخه های 
ردیف های  به  امکان شکل دهی  با  و  باال  بهره وری  دارای  کوره ای،  جلو 
ورودی، دستگاه های بارگیری/ تخلیه جعبه ها با سرعت باال و سازگار با 
تمامی اندازه ها و انواع محصوالت نهایی، ماشین آالتی برای سیستم های  
طراحی  میلی متر   2500 تا  اندازه های  برای  که  پلتفرم   ذخیره سازی 
شده اند، راه کارهای جابه جایی محصوالت پخت نشده که برای رفع کلیه 
ملزومات کارخانه مناسب هستند و قابلیت قرار گرفتن به عنوان بخشی از 

چیدمان های مختلف، بر حسب نیاز، را دارند.
محصوالت  تغذیه  دستگاه های  شامل   B&T گروه  ذخیره سازی  خط 
پخت نشده نیز است: بافر Emibox با دو یا سه جعبه غلتکی که برای 

که با همکاری آزمایشگاه خالقیت Sasmi توسعه یافته، امکان بازتولید 
رفتار واقعی دستگاه را به کاربر می دهد. در حقیقت با این کار و وارد کردن 
داده های تولید و مرتب سازی آمار، امکان پیش سنجی مناسب ترین تنظیم 

اندازه برای بهینه سازی سرمایه گذاری ایجاد می شود.

اندازه های بزرگ ایده آل است، بافر Maxicompenser که دستگاهی با 
ظرفیت باال)تا 500 متر مربع( است، راه کارهای بارگیری کوره خشک کن 
با ظرفیت باال به صورت سری در نسخه های جلو کوره ای و گریپ استرانگ 
)Gripstrong(، راه کارهای B&T برای جا به جایی اسلب های بزرگ تا 

اندازه 1800 ×3600 میلی متر.
گروه  این  جا به جایی  و  انبارش  راه کارهای  مشخصات  از  دیگر  یکی 
داشتن  برای  دستگاه ها  این  است.  آن ها  عالی  الکترونیکی  ویژگی های 
PLCها،  پیشرفته ترین  از  و  شده اند  بهینه سازی  باال  ایمنی  و  سرعت 
می برند.  بهره  اندازه   تغییر  هنگام  در  سریع  راه کارهای  و  اینورترها 
دستگاه ها به لطف پیکربندی ها و روش های کالیبراسیون خودکار، نظارت 
از راه دور، سیستم پشتیبانی و نرم افزار یکپارچه با سوپروایزر کارخانه که 
به تکنسین اجازه دخالت سریع در هر زمان را می دهد، راه اندازی آسان و 

سریعی دارند.

Ekosort Dinamica بخشی از مجموعه تکمیل لجستیک و هوشمند 

Sacmi است که عالوه بر مرتب سازی، شامل سنگ زنی دیجیتال، لپینگ 

و تکمیل در پایین دست خط است که با مدیریت انبارش و لجستیک 
یکپارچه شده است.

تــازه ترین فنــاوری ها
اتوماســیون و عملیــات انتهــای خــط
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Sacmi

Sacmi یک بسته نرم افزاری جدید با نام »اینجا« را برای بهینه سازی 

مدیریت کل کارخانه از مواد خام گرفته تا حمل و نقل، از تولید گرفته تا 
تعمیر و نگهداری و تدارکات عرضه کرده است.

هدف از ارائه این بسته تولید بهتر، سریع تر و کارامدتر و همچنین خودکار 
کردن کل جریان تولید جهت ایجاد مزیت رقابتی در مواجهه با چالش های 

پیش روی فرآیندهای تولید سرامیک است.
یکی از مزایای کلیدی این بسته ماژوالر بودن آن است. ماژوالر بودن 
شدن  دیجیتالی  کامال  از  قبل  تا  می دهد  را  امکان  این  مشتریان  به 
کارخانه، یک رویکرد تدریجی قدم به قدم را اتخاذ کنند و همچنین با 
سرمایه گذاری زمان و منابع محدود، مزایای فوری و ملموسی کسب کنند. 

به همین دلیل Sacmi طیف وسیعی از راه کارهای ابتدایی مانند گام 
اول  اینجا  و ماژول کیفیت اینجا را در این نرم افزار عرضه کرده است. با 
استفاده از این نرم افزار تولید کنندگان امکان می یابند به سرعت و با اتخاذ 
روشی مقرون به صرفه حرکت به سوی دیجیتالی شدن را آغاز کنند و از 
این طریق سکوی پرتابی عالی برای رشد متناسب با نیاز مشتری را فراهم 

می آورد.
با متصل شدن دستگاه های جدید، عملکردها و ویژگی های جدید نیز به 
نرم افزار اضافه شده و فرآیندها / جریان های کاری متعدد بیش از پیش 
خودکار می شوند. در نتیجه فعالیت های سیستم، همچنان که به صورت 
پیوسته در حال تکامل است، همچنان بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق نیاز 

مشتریان خواهد بود.
از  مجموعه ای  و  متعدد  ماژول های  از  متشکل  نرم افزار  این  پلتفرم 
محتواهای آماده برای استفاده است که به سادگی امکان آماده سازی برای 
ارائه تنظیمات سفارشی را دارد. می توان از این نرم افزار در کارخانه های 
موجود و حتی کارخانه های عرضه شده توسط سایر تولید کنندگان نیز 

استفاده و از حداکثر کارآمدی آن کسب اطمینان کرد.
مدیریت فرآیند، زمان بندی عملیاتی، قابلیت ردیابی، شاخص های کیفیت 
و عملکرد، تجزیه و تحلیل انرژی، مدیریت نگهداری و بسیار موارد دیگر، 
همه و همه به صورت دیجیتال، یکپارچه و بدون نیاز به کاغذ در این 

نرم افزار ارائه شده اند.
این نرم افزار پیوندهای با اهمیتی بین سطوح مختلف فناوری و اطالعات و 
فناوری عملیاتی کارخانه ایجاد می کند و عالوه بر این به گونه ای طراحی 

شده تا در عین رعایت معیارهای امنیت سایبری بیشینه آزادی دسترسی 
به اطالعات را نیز داشته باشد.

عالوه بر این وجود یک پلتفرم یکپارچه و گسترده برای جمع آوری داده ها 
مانند این نرم افزار، استفاده از فرصت های جدیدی که در نتیجه فناوری 
مدرن در دسترس قرار گرفته اند را  آسان تر کرده و منابع  رقابتی جدیدی 
کارخانه  مدل های  از  استفاده  با  سازندگان  مثال  برای  می کند.  ایجاد 
»دوقلوی دیجیتال«  امکان شبیه سازی رفتار سیستم در طیف وسیعی از 
سناریو ها را خواهند داشت. SACMI با به کارگیری مهارت های مهندسین 
کارخانه  و دانش نرم افزاری خود، با همکاری نزدیک با مشتریان و به 
صورت مورد به مورد، استفاده از ابزارهای مختلف و چگونگی به حداکثر 

رساندن خروجی را بررسی می کند.
عالوه بر این، اطالعات به دست آمده ازکارخانه منبع ارزشمند دیگری 
است که باعث دقیق تر و بهینه تر شدن عملکرد مدل ها در طول زمان 

می شود. 
کنترل فرایند، حوزه امیدوارکننده دیگری است که شامل اجزای خود 
کارخانه و ظرفیت آن ها برای خود تنظیمی/ خود بهینه سازی خروجی 
خود از نظر کیفیت و بهره وری می شود. ماده خام دستیابی به این هدف، 
اطالعات است.  اطالعاتی که به خوبی پردازش شده باشند این امکان را 
به تولیدکننده می دهد تا برای دستیابی به تولید خودکار و خود اصالح 

شونده، به صورت مداوم مدل های رفتاری را توسعه داده و اصالح کند.

تــازه ترین فنــاوری ها
4.0 صنعتــی  انقــالب 
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پیشرو  ایتالیایی  تولیدکننده  این 
کارخانجات  راه اندازی  حوزه  در 
کامل صنعت آجر، تصویر سازمانی 
ارائه  خود  از  را  جدیدی  هماهنگ 

خواهد داد.
ایجاد ارتباط بیشتر با اهداف معطوف 
نوآورانه،  استراتژی های  و  آینده  به 
Capaccioli را بر آن داشت تا دست 

شرکت  از  موجود  تصویر  تغییر  به 
و طیف محصوالت آن بزند. در دو 
سال گذشته این شرکت توسکانیایی 
ری برندینگ  عملیات  انجام  مشغول 
عین  در  بتواند  تا  بوده  گسترده ای 
ساله   70 تجربه  نگرفتن  نادیده 

و  مدرن تر  تصویری  خود،  تجاری 
به  همچنان  که  نوآوری  با  همگام 
ارزش های اصلی خود وفادار است را 

ارائه کند.
در این راستا گرافیک و رنگ لوگوی 
شد.  داده  تغییر  اساسا  شرکت 
رنگ های  به  نارنجی  و  خاکستری 
با  بازی  و  شدند  تبدیل  اصلی 
نیم دایره های حرف C که به صورت 
می شوند  تنیده  هم  در  دینامیک 
حال  و  گذشته  از  نمادی  نمایانگر 

است.

لوگوی Condor که یک خشک کن 
سریع منحصر به فرد و از محصوالت 
این  به  مربوط  مشخص  تجاری 
مجموعه است هم تغییر کرد. عالوه 
بر استفاده از رنگ های خاکستری و 
گرافیک ها  شبیه سازی  بر  نارنجی، 

که  آمریکایی(  )کرکس  کندر  به 
بزرگ ترین پرنده قادر به پرواز جهان 
درست  زیرا  شد.  تمرکز  نیز  است 
نام خود،  هم  مانند خشک کن های 
این پرنده به توانایی خود در حرکت 

بی دردسر با جریان هوا شهرت دارد.

سر  گل   Easymud نهایت  در  و 
سبد مجموعه گسترده ماشین آالت 
آجرهای  تولید  برای   Capaccioli

برند  نیز  نرم  گل  از  تولید شده 
اختصاصی خود را پیدا کرد. این برند 
اصلی  رنگ های  و  ساده  خطوط  از 
تشکیل شده: خاکستری که همان 
رنگ به کار گرفته شده در لوگوی 
کارخانه است و  و رنگ سفالی که 
تداعی کننده طیف های مختلف از 

رنگ های خاک رس است.
امور  رئیس   Emma Capaccioli

اجرایی چنین  مالی و عضو کمیته 
سال ها،  »برای  می دهد:  توضیح 
عالمت تجاری مجموعه علیرغم سیر 
تکاملی مجموعه، ثابت باقی مانده بود. 
تا  نام تجاری قصد داریم  در تغییر 
بدون فراموش کردن پیشینه طوالنی 
خود گامی در جهت حرکت به سوی 
ایجاد یک هویت مدرن تر و متمرکز بر 

نوآوری برداریم«.
در  جدید  هماهنگ  تصویر  این 
آخرین  در   Capaccioli غرقه 
بازآفرینی  مونیخ  در   Ceramitec

شد. پس از یک وقفه دو ساله این 
نمایشگاه فرصت جدیدی به تیم های 
پروژه  مدیریت  و  فروش  جدید 
مجموعه داد تا آخرین نوآوری های 
تکنولوژیکی شرکت را به عموم مردم 
ارائه کنند. این غرفه بازدیدکنندگان 
و  فعلی  مشتریان  جمله  از  زیادی 
همچنین مشتریان بالقوه را به خود 
بازدیدکنندگان عالقه  و  جلب کرد 
زیادی به راه کارهای ارائه شده از خود 

نشان دادند.

Capaccioli: تصویـری جدید 

کیفیـت  کنـار  در  از شـرکت 
همیشـگی برجسـته 

world newsworld news

استفاده از ابزارهای مؤثرتر و به روز 
برای کمک به مشتریان در عملیات 
راه دور،  از  راه انـدازی کارخانجـات 
نتایجی مشابه با راه اندازی حضوری را 

تضمین می کند.
سفر  و  جابه جایی  محدودیت های 
سال های  در   Covid-19 با  مرتبط 
به  را  شرکت ها   ،2020-2021
استفاده فزاینده از خدمات پشتیبانی 

از راه دور وا داشت.
تولیـدکننـده  یک  کـه   Verdés

حـوزه  در  سـابقه  بـا  اسپانیـایی 
است،  آجـر  تولیـد  ماشین آالت 

از همان سـال 2011 و با استفاده 
به  تعاملی  ابزارهای  و  فناوری ها  از 
دور  راه  از  پشتیبانی  خدمات  ارائه 
پرداخت.در حال  به مشتریان خود 
حاضر و با افزوده شدن حسگرهای 
چندگانه ارائه این خدمات مؤثرتر و 
سریع تر شده و عالوه بر آن دیجیتالی 
 Verdés شدن ماشین آالت تولیدی
را کارآمدتر و  راه دور  از  پشتیبانی 
سریع تر و حتی مدیریت سخت ترین 

موقعیت ها را امکان پذیر کرده است.
اکسترودرهای  همزمان  راه اندازی 
جدید برای دو تولیدکننده آفریقایی 
 Touggourt در  یکی  کـه  آجــر 
ژوهانسبورگ  در  دیگری  و  الجزایر 
در آفریقای جنوبی واقع شده است، 

نمونه هایی از پتانسیل این شرکت در 
پشتیبانی از راه دور را نشان می دهد.

کادر  موفقیت آمیـز  اسـتفاده  بــا 
از  مجموعـه ای  از   Verdés فنـی 
لطف  به  و  دوربین دار  دستگاه های 

فرآیند دقیق و برنامه ریزی شده، این 
پشتیبانی با نتایج مشابه و در بازه 
زمانی یکسان با حالتی که پرسنل در 
محل حضور داشته باشند به سرانجام 

رسید.

Verdés خدمات پشتیبانی از

راه دور خود را گسترش می دهد
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شرکت رومانیایی Cemacon با این 
پروژه جدید به بازار دیوارهای کناف 
خواهد  ورود  تریم   / شده  اکسترود 
کرد. این محصوالت به دلیل زیبایی، 
کاربردی بودن و پایداری بسیار مورد 

توجه بازار هستند.
 )Dedeman )گــروه   cemacon

که یک تولیدکننده پیشرو آجر در 
مسئول  را   SACMI است  رومانی 
تولیـد  کامل  کارخـانه  یک  عرضه 
کناف  دیوارهای  به  مربوط  اقالم 
اکسترود شده روکش آجری کرده 
است.  روکش های آجـری به دلیل 
خصوصیات  از  مجموعه ای  داشتن 
فرآیند  و  برجسته  زیبایی شناختی 
تولیدی که تاثیر ناچیزی بر محیط 
پیش  از  بیش  روز  هر  دارد  زیست 
مورد توجه بازار قرار می گیرند )وزن 
پوشش  عنوان  به  که  آجرها  این 
دیواره به کار می روند، یک دهم وزن 
آجرهای نما است(. در حال حاضر 
این محصوالت به لیست محصوالت 
Cemacon که یک شرکت بسیار 

پویا و نوآورانه و از مشتریان قدیمی 
SACMI است افزوده شده اند.

Cemcon با درآمد 36 میلیون یورو 

)افزایش 41 درصدی نسبت به سال 

2020 که ده برابر بیش از مقدار سال 
2005 است( بر آن است تا با تمرکز بر 
یکی از محبوب ترین انواع محصوالت 
و استفاده از بهترین فناوری تولید، 

موقعیت خود در بازار را تقویت کند.
 Bongioanni با همکاری SACMI

Macchine، سیستم پیش فرآوری 

خاک رس را که شامل رنگ کردن 
افزودنی ها  اندازه گیری  و  خودکار 
است را ارائه خواهد کرد. خط برش 
آزموده  راه کارهای  از  و مجموعه ای 
شده برای خشک کردن سریع روی 
تزئینات  اعمال  ادامه  در  و  غلتک 
دیجیتال و پخت در کوره غلتکی در 
پایین دست خط، تعبیه شده اند. در 
انتهای خط، سیستم مهم بسته بندی 
کامل محصوالت نهایی قرار دارد. از 
مزایای این کارخانه جدید می توان 
و  جدید  محصوالت  ارائه  امکان  به 
جایگزین برای محصوالت نما اشاره 
کرد. محصوالت نوآورانه  و زیبایی که 
با رویکرد مدرن در طراحی  بیشتر 

ساختمان هم خوانی دارند.
وزن پایین این محصوالت )تنها 200 
گرم و عمق تنها 15 میلی متر( باعث 
می شود تا نیاز به زیرسازی کمتری 
وجود داشته باشد. عالوه بر این مقدار 
بهینه سازی  نیز  خام  مواد  مصرف 
شده و با وجود عملکرد فنی ثابت، 
این  تولید  در  مواد کمتر   % به 90 
به کارگیری  است.  نیاز  محصوالت 

این محصوالت در نما به لطف وزن 
کم آن ها و با توجه به امکان نصب به 
عنوان روکش، فرصت فوق العاده ای 
را در اختیار شیوه های اجرای سبز 

ساختمان قرار می دهد.
ترکیب  این  کـه  همـه  از  مهم تـر 
 SACMI تخت  اکستروژن  فرآینـد 
بــه  دیجیتــال،  دکوراسـیون  و 
بـا خصوصیات  تولیـد محصـوالتی 
زیبـایی شناختی تکرار پذیر منتهی 
دوز،  دیجیتـال  کنتـرل  می شـود. 
امکان رنگ آمیزی تمام بدنه و اعمال 
گریت روی محصول در مرحله اعمال 
تزئینات را ایجاد کرده است. این بدان 
معنا است که دامنه جلوه های زیبایی 
شناختی وسیع تر شده و فرآیندها به 

صورت مطمئنی تکرار پذیر هستند.
مدیــرعامل   Daniel Sologon

Cemacon توضیح می دهد: »انتظار 

ما از این محصول که عالقه مشتریان 
در سراسر اروپا را به خود جلب کرده، 
بسیار باال است. پس از فروش عالی 

تا  هستیم  آن  بر   2021 سال  در 
تقویت  را  بازار  در  خود  موقعیت 
کنیم و ارزش افزوده محصوالتمان 
را افزایش دهیم. آجرهای ورقه ای با 
خصوصیات  از  مجموعه ای  داشتن 
کاربـردی  پایداری،  جمله  از  ویژه 
و وزن کم، محصول منحصر  بودن 
به فرد و پر تقاضایی در بازار به شمار 

می آیند«.
چند  در  کارخانه  این  دستگاه های 
ماه آینده ارسال خواهند شد و انتظار 
می رود که کارخانه تا بهار 2023 به 
بهره برداری کامل برسد. این کارخانه 
در تأسیسات اصلی Cemacon در 
Zalau )دوقلوی Imola( در منطقه 

Salaj در قلب ترانسیلوانیا راه اندازی 

خواهد شد.

SACMI آجــری:  روکــش 
بـرای کامـل  کارخانـه   یـک 

Cemacon می سازد

اخبـار جهـاناخبـار جهـان

و  نصب  موفقیت  با   Sabo تیم 
راه اندازی یک کارخانه آماده به کار 
را در این کشور واقع در خاورمیانه به 

پایان رساند.
همه گیری  اوج  در  توانست   Sabo

را  به کار  آماده  یک کارخانه کامل 

از  وسیعی  طیف  تولید  قابلیت  که 
بلوک های سوراخ دار و باربر را دارد، 
با موفقیت، در یکی از ناآرام ترین و 
کشورهای  دسترس ترین  غیرقابل 
خاورمیانه نصب کند. خط تولیدی 
که در یمن نصب شده است مجهز به 
فناوری مدرن و تمام اتوماتیک است 
و ظرفیت تولید 500 تن محصول در 

روز را دارد.
Sabo به لطف همکاری نزدیک با 

تیم فنی محلی منتخب موفق شد 
تا کل کارخانه را به موقع راه اندازی 

و تکمیل کرده و رضایت مشتری را به 
طور کامل جلب کند.

Sabo یک کارخانـه آماده به

کار جدیـد را در یمـن نصـب 
خواهـد کـرد
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در  شده  منتشر  ارقام  اساس  بر 
 Confindustria ملی  آمار  بررسی 
آجر  تولید  افزایش  با   Ceramica

و کاشی  به 4.46 میلیون تن، سطح 
به سطح سال 2019  تولید مجددا 

رسید.
از  ایتالیا پس  صنعت آجر و کاشی 
سال ها تنزل مداوم و عمل کردی که 
در سال 2020 به شدت تحت تاثیر 
گرفته  قرار   Covid-19 همه گیری 
بود در حال تغییر روند و رشد مجدد 
است. تولید این بخش با 12.1 درصد 
افزایش به 4.46 میلیون تن در سال 
2021 رسید که نشان از بازگشت این 

مقدار به سطح سال 2019 دارد.
در  یافته  انتشار  ارقام  اساس  بر 
 Confindustria بررسی آماری ملی
Ceramica، تمام محصوالت افزایش 

تولید داشته اند. تولید آجر و بلوک 
استاندارد بنایی 20.6%، بلوک سبک 
4.9%، بلوک کف 4.8% و کفی %28.2 

رشد داشته است. 
و  بلوک ها  تولید  این  بر  عالوه 
کاشی های توخالی 8.9%، کاشی  های 
سقفی 26.9% و آجرهای نما %8.9 

رشد را پشت سر گذاشته است.
62 شرکت فعال در این حوزه با 78 
سایت تولید در سرتاسر کشور و 3000 
کارمند در سال 2021 مجموعا 500 

میلیون یورو درآمد داشته اند.

تنوع محصوالت بر اساس منطقه
تولید آجر و بلوک استاندارد در شمال 
غربی، شمال شرقی و مرکز ایتالیا به 
ترتیب با رشد قابل توجه )+%21.1(، 
بود.  مواجه   )% +14.2(  ،)% +36.1(
مقدار این رشد در جنوب کشور کمتر 

و برابر با 2.1+ % بود.
در سبک  بنـایی  بلوک های   تولیـد 
 شمال شرقی هم شاهد رشد چشم گیر

در  تغییر  این  مقدار  بود.   %+19.2
نواحی شمال  غربی و مرکز ایتالیا به 

ترتیب برابر با )4.7+%( و )9.9+%( بود 
که با وجود کمتر بودن همچنان در 
این  با  محدوده مثبت قرار داشتند. 
وجود شاهد کاهش 23.7 درصدی 
تولید این محصول در جنوب کشور 

بودیم.
 در شمال غرب کشور تولید بلوک ها 
و کاشی های توخالی رشد چشم گیر 
25.5+% را تجربه کرد. مقدار این رشد 
در شمال  شرقی  و مرکز متوسط  بوده و 
به ترتیب برابر با 12.8+% و 13.3-% و 

در جنوب برابر با 13.3-% بود.
شاهد  و سنگ فرش  نما  آجر  تولید 
رشد 18.8 درصدی در جنوب و رشد 
16.7 درصدی در شمال غرب بود. این 
مقدار در مرکز 13.0+% و در شمال 

شرق 5.9+% رشد داشت.

مقدار تولید بلوک های کف و کفی در 
شمال غربی شاهد 23.1+% رشد و در 
شمال  شرقی 11.8+% رشد و کاهش 

10.8 درصدی در جنوب بود.
مختلف  مناطق  در  تغییرات  آنالیز 
افزایش   %17.8 نشان دهنده  ایتالیا 
تولید در شمال غربی و 22.5% افزایش 
در شمال شرقی بود. این مقدار در 
جنوب  در  و  افزایش   %11.4 مرکز 
13.4% کاهش در سال 2020 را نشان 

می دهد.
42 کارخانه از مجموع 78 کارخانه 
فعال در ایتالیا در شمال این کشور 
در  کارخانه ها  این  و  اند  شده  واقع 
سال 2021 بیش از 2.4 میلیون تن 

محصوالت رسی تولید کرده اند.

ایـن  حضـور   ،Cosmec سـفارش 
شرکت ایتالیایی در آرژانتین را تقویت 
آرژانتینی  تولیدکننده  کرد.  خواهد 
)گروه   Cerámica Rosario آجر 
Unicer( ساخت یک کوره تونلی با 

کارایی باال )1400 تن آجر در روز( را 
به Cosmec محول کرده است. این 
سفارش به تقویت حضور این شرکت 
ایتالیایی در یکی ازپویاترین بازارهای 

آمریکای التین منتهی خواهد شد.
کوره  این  محکم  بسیار  درزبندی 
آن  درون  بـه  هـوا  ورود  از  جدیـد 
دما  ماندن  باقی  ثابت  و  جلوگیری 
حین پیش گرمایش و پخت را تضمین 

خواهد کرد.
وجود سیستم کنترل خودکار جدید 
به  دستیابی  جهت   Industry 4.0

باالترین راندمان ممکن و صرفه جویی 
قابل توجه در مصرف انرژی، امکان 
پایش همزمان حین پخت را ایجاد 

کرده است.

این کوره در شرایط  فعالیت دائمی 
تحت فشار، با استفاده از تمام هوای 
هوای  خروج  از  ممانعت  و  موجود 
خنک کننده اضافی، به کاهش مصرف 

انرژی منتهی خواهد شد. ساخت و 
نصب سریع دیواره ها و سقف کوره از 
دیگر مزایای قابل توجه این راهکار 

پخت جدید است.

افزایـش 12.1 درصـدی تولید
آجـر در ایتـالیا

نصـب کـوره تونلـی جدید در
Cerámica Rosario

روند 20 ساله تولید خاک رس سنگین در ایتالیا، تعداد کارخانه ها و کارکنان

world newsworld news
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این گیره های جدید قابلیت انطباق 
ربات های  از  وسیع تری  طیف  با 
جابه جایی  برای  را  انسان گونه 
محصوالت رسی مرطوب، خشک و 

پخته شده دارند.
که  جدید  رباتیک  گیره های  این 
توسعه  و  تحقیق  تیم  وسیلۀ  به 
Bedeschi توسعه یافته اند سبک تر 

و قوی تر هستند، می توانند از سایش 
قطعات به یکدیگر جلوگیری کنند 
و عالوه بر این، دستیابی به حداکثر 
از  جلوگیری  برای  انعطاف پذیری 
تغییر شکل و یا شکستن قطعات را 

تضمین می کنند.
گیره های جدید قابلیت انطباق با طیف 
انسان گونه  ربات های  از  وسیع تری 
را برای جابه جایی محصوالت رسی 
مرطوب، خشک و پخته شده دارند. 
تمایز اصلی این گیره ها با نمونه های 
مشابه در وزن کم آن ها است که باعث 
می شود بتوانند با صرف انرژی کمتر 

مقدار مواد بیشتری را جا به جا کنند.
حاصل  خالقانه  بسیار  پروژه  این 
زمینه  در  تجربه  قرن  از یک  بیش 
حمل و نقل و اتوماسیون و همچنین 
در  مستقر  شرکت  این  تخصص 
رس  خاک های  حوزه  در   Padua

سنگین است.

راه کاری برای تمام مشتریان
در سه سفارش اخیر تولیدکنندگان 
برای  مجموعه  این  به  آجر  ممتاز 
مدرن سازی سیستم های جمع آوری، 
گیره های  بسته بندی،  و  جداسازی 
رباتیک هم قرار داشتند. تمایز این 
و  سریع  خدمات  ارائه  در  پروژه ها 
سفارشی سازی باالی ارائه شده بود 
و هر سه با موفقیت و کسب رضایت 

کامل مشتری به انجام رسیدند.

گــروه  سـفارش  در  شـرکت  این 
از مجموعــه ای   ،Wienerberger 

مخصـوص  پنـوماتیک  گیــره های 
بـا  جایگـزینی  بـرای  را  ربـات ها 
مدل های ناکارآمد و منسوخ پیشین 

طراحی کرد.
از یک  گیره های جدید  در ساخت 
آلیاژ آلومینیوم ویژه استفاده شده تا 
از عملکرد باال و وزن کمتر اطمینان 
به  گیردار  دیوارۀ  هر  شود.  حاصل 
مجموعه ای از تیغه های فوالدی ضد 
زنگ سخت کاری شده مجهز است 
که دارای پدهای پالستیکی ویژه ای 
برای کسب اطمینان از قدرت گیرش 
اندازه های  در  بیشتر  سازگاری  و 
متفاوت است. عالوه بر این استفاده از 
یک سیستم جبران کننده ویژه باعث 
کسب اطمینان از موقعیت صحیح 
در  پشته ها  ایجاد  حین  در  الیه ها 

ماشین کوره می شود.
یکی دیگر از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
آجر نما در بریتانیا، مأموریت بررسی 
راهکاری که  یافتن  برای  مطالعه  و 
کاهش  برای  الزم  انعطاف پذیری 
تعداد ماشین آالت نصب شده روی 
باشد  داشته  را  حمل و نقل  خطوط 
و همچنین بتواند به کاهش مصرف 
تعمیر  به  مربوط  اقدامات  و  انرژی 

برعهده  را  نگهداری منتهی شود  و 
Bedeschi گذاشت. خط نصب شده 

از دو ربات تنظیم جدید خودکار برای 
جابه جایی محصوالت خشک تشکیل 
شده که هر کدام به ده گیره انگشتی 
مجهز هستند و قابلیت کنترل سرو 
تا  شده  باعث   )servo control(
امکان تنظیم سفارشی چیدمان ها در 
هر الیه فراهم شود. گیره ها می توانند 
به همراه یک سیستم اعمال تغییرات 
سریع خودکار که مستقیما و بدون 
عرضه  می کند  کار  اپراتور  دخالت 
دارای  ربات ها  از  یک  هر  شوند. 
فضایی برای پارک خودکار گیره هایی 
هستند که از آن ها برای جابه جایی 
محصوالت مختلف و یا محصوالتی 
که دارای اندازه های متفاوت هستند، 

استفاده شده است.
در پایان، به عنوان بخشی از پروژه 
از  یکی  تولید  سایت  به روز سازی 
سازندگان به نام مصالح ساختمانی 
دارد،  نام   Bedeschi که  ایتالیایی 
گیره های تنظیم محصوالت خشک 
با دو گیره پنج سر سنتی جدید که 
دارای سرهای پنوماتیک و چرخشی 

بودند جایگزین شدند. 
یک  نصـب  ادامه  در  سفارش  این 
از  دیگـر  یکی  در  گیـره  دستگاه 

تأسیسات این گروه انجام شد.

 Industry توسعه پایدار و انتقال به
4.0 دو هدف اصلی هستند

بهره وری  افزایش  برای   Bedeschi

تکنولوژیکی  راه کارهای  در  انرژی 
خود، همچون گذشته، بر پایدارسازی 
شرکت  این  است.  بوده  متمرکز 
کامل  خط  یک  اخیر  سال های  در 
برای پر کردن آجرها از پشم معدنی 
این  کرد.  ایجاد  را  شده  دانه بندی 
محیطی  زیست  اهداف  با  راه کار 
سازگار است و عملکرد فوق العاده ای 

در ایجاد عایق حرارتی دارد. 
جدید  خط  همچنین   Bedeschi

دیگری را نیز برای تولید دیوارهای 
با  که  مونتاژ  آماده  و  ساخته  پیش 
صرفه جویی در زمان، به سرعت در 
سایت مورد نظر نصب می شوند را نیز 

راه اندازی کرده است.
تمام  خطوط  اخیرا  شرکت  این 
انواع  جابه جایی  برای  را  اتوماتیکی 
محصوالت، از آجرهای تک گرفته تا 
سقفی  کاشی های  آجر،  دسته های 
و لوازم جنبی ایجاد کرده است که 
 Industry 4.0 همگی در انطباق با

قرار دارند.

Bedeschi: گیره های رباتیک 

کـم وزن با قـدرت گیـرش باال

اخبـار جهـاناخبـار جهـان
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Heavy clay machinery enjoys 
another growth year

ماشین آالت تولید آجـر، رشـد دیگری را 
تجربـه می کننـد!

The global construction growth that began in the post-pandemic period is continuing to have a knock-on effect on related 
sectors, driving up demand for technologies and materials. As a result, the Italian heavy clay machinery sector recorded its 
second consecu-tive growth year in 2021 despite rising raw material and energy prices. 
According to figures contained in the 30th National Statistical Survey conducted by the MECS/Acimac Research Centre and 
present-ed at the annual general meeting of Acimac (Italian Ceramic Machinery and Equipment Manufacturers’ Association), 
the domestic and export markets both gained ground (+31.5% and +5.6%, respectively), together generating a total turno-
ver of €98.3 million (+9.3% on 2020). 

Luca Baraldi, MECS/Acimac Research Centre - l.baraldi@mecs.org

رشد جهانی ساخت وساز که در دوره پس از همه گیری آغاز شد، همچنان بر 
بخش های مرتبط تأثیر می گذارد و تقاضا برای فناوری ها و مواد را افزایش 
ایتالیا دومین سال رشد  تولید آجر  نتیجه، بخش ماشین آالت  می دهد. در 
متوالی خود را در سال 2021 با وجود افزایش قیمت مواد خام و انرژی ثبت 

کرد.
مرکز  توسط  که  ملی  آماری  بررسی  امین  سی  در  مندرج  ارقام  اساس  بر 
 Acimac انجام شده و در مجمع عمومی ساالنه MECS/Acimac تحقیقات
)انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات سرامیکی ایتالیا( ارائه شده 
است، بازارهای داخلی و صادراتی هر دو جایگاه برتر )31.5+ %( را به دست 
آوردند. و به ترتیب 5.6+ %(، با هم گردش مالی 98.3 میلیون یورویی )9.3+ % 

در سال 2020( را ایجاد کردند.
در تفکیک گردش مالی بر اساس بخش های مشتری )کاشی و سرامیک، آجر 

و کاشی، سرویس بهداشتی، نسوز و چینی مظروف(، بخش ماشین آالت آجر 
و کاشی ایتالیا با سهم 4.8 درصدی از کل حجم، پس از ماشین آالت کاشی و 

سرامیک در جایگاه دوم قرار گرفت.
 

بازارهای بین المللی
صادرات همچنان منبع اصلی درآمد بخش ماشین آالت آجر و کاشی ایتالیا 
بوده و 82.6 درصد از کل فروش را با 81.2 میلیون یورو به خود اختصاص داده 

است.
اتحادیه اروپا با فروش 29.8 میلیون یورو )باثبات نسبت به سال 2020( و سهم 
36.6 درصدی از کل، همچنان بزرگترین بازار صادراتی بود. مانند سال گذشته، 
بخش خارج از اتحادیه اروپا دوباره در رتبه دوم قرار گرفت، اما با گردش مالی 
39.7 درصدی به 18.4 میلیون یورو رسید، در حالی که آمریکای جنوبی در 

جدول 1- گردش مالی تولیدکنندگان ماشین آالت خاک رس سنگین )آجر( ایتالیایی

درصد تغییرات 20112012201320142015201620172018201920202021
2021/2020

18.518.212.415.116.513.612.410.810.313.017.131.5فروش داخلی

%17.4%14.5%12.8%11.9%9.9%8.9%10.6%13.4%9.3%12.5%14.0درصد از کل

113.5127.6120.997.7139.6139.2112.779.870.276.981.25.6صادرات

%82.6%85.5%90.188.187.2%91.1%89.4%86.6%90.7%87.5%86.0درصد از کل

132145.9133.3112.8156.1152.8125.190.580.589.998.39.3مجموع

منبع: MECS-Acimac . مقادیر به میلیون یورو
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رتبه سوم قرار گرفت، شاهد رشد 42.6 درصدی از 12 میلیون یورو به 17 
میلیون یورو بود. آمریکای شمالی یک رونق واقعی )194+ %( را تجربه کرد و 
به 6 میلیون یورو در مقایسه با 2 میلیون یورو در سال 2020 رسید و به رتبه 
چهارم صعود کرد. این در تضاد با کاهش چشمگیر در شمال آفریقا )61.6- % به 
4.6 میلیون یورو(، خاورمیانه )70.5- % به 1.8 میلیون یورو( و چین )70.8- %( 
است. اقیانوسیه با 266.6 درصد رشد به فروش 1.9 میلیون یورویی رسید و از 

خاورمیانه پیشی گرفت.
 

ماشین های ذخیره سازی و جابجایی قوی ترین  عملکرد را به خود اختصاص 
دادند!

سهم گردش مالی تولید شده توسط دسته های مختلف ماشین آالت در سال 
2021 به طور قابل توجهی متفاوت بود. کارخانه های آماده سازی مواد خام 
پس از این که پرفروش ترین دسته در چهار سال گذشته بودند به رتبه چهارم 

سقوط کردند )30.2- % به 14.2 میلیون یورو(.
ماشین های ذخیره سازی و جابجایی جایگاه اول را به خود اختصاص دادند 
که رشد استثنایی 75.7 درصدی را به 23.9 میلیون یورو ثبت کردند. قالب ها  
)16.3 میلیون یورو، 14.8+ %(، تجهیزات شکل دهی و اکستروژن )15.8 میلیون 
 یورو، 23.4+ %(، سیستم های خشک کردن )11.3 میلیون یورو، 66.1+ %(
 و تجهیزات لعاب )3.4 میلیون یورو، 92.2 + %( همچنین شاهد رشد دو 

رقمی بودند. فروش تجهیزات پخت 54.6 % )4.8 میلیون یورو( و ماشین آالت 
دسته بندی، بسته بندی و پالت سازی 35.7 % )5.3 میلیون یورو( کاهش یافت.

رده ماشین آالت تولیدقالب با بیشترین تقاضا در بازار ایتالیا با 41.9 میلیون 
یورو معادل 23.5 درصد از کل گردش مالی داخلی را به خود اختصاص دادند. 
ماشین آالت ذخیره سازی و جابجایی نیز سهم قابل توجهی )167.5+ درصد( 
به دست آوردند و به 22.2 درصد از کل، در کنار خشک کن ها )86.2+ %(، 

لعابزنی )881.5+ %( و تجهیزات شکل دهی و اکستروژن )15.4+ %( رسیدند.
 

گردش مالی این بخش به طور کلی بیش از 2 میلیارد یورو است.
و  )کاشی  ایتالیا  سرامیکی  تجهیزات  و  ماشین آالت  بخش  کلی،  طور  به 
سرامیک، آجر و کاشی سقف، چینی مظروف، نسوز و ظروف غذاخوری( رشد 
فوق العاده ای را در سال 2021 گزارش کردند. فروش از 2 میلیارد یورو )2056 
میلیون یورو، 39 درصد نسبت به سال 2020( فراتر رفت سطوحی نزدیک به 
باالترین رکورد در سال 2017 )2.24 میلیارد یورو( رسید. این رشد قوی هم 
ناشی از بازار داخلی )افزایش 31.2 درصدی فروش از 393 میلیون یورو در سال 

2020 به 515.4 میلیون یورو( و هم صادرات بود.
در سال 2021، 138 شرکت فعال در این بخش وجود داشت )یکی کمتر از 
سال 2020(. نیروی کار این صنعت با 3.8 % افزایش نسبت به سال 2020 به 

مجموع 7212 کارمند رسید که مطابق با اوج سال 2018 است.

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد

. MECS-Acimac :منبع

جدول 2- صادرات ماشین آالت خاک رس سنگین ایتالیا

Export area 2020
2021درصد از کلمیلیون یورو

درصد تغییراتدرصد از کلمیلیون یورو
2021/2020

%0.03-%29.836.6%29.838.7اتحادیه اروپا

%39.7%18.422.6%13.217.1دیگر کشورهای اروپا

%194.0%6.07.3%2.02.6آمریکای شمالی

%42.6%17.021.0%12.015.6آمریکای جنوبی

%70.5-%1.82.2%6.07.9خاورمیانه

%70.8-%0.1690.2%0.5820.8چین / تایوان

%61.4%1.61.9%0.9701.3آسیا )شامل چین(

%61.6-%4.65.6%11.915.5آفریقا

%266.6%1.92.3%0.5180.7اقیانوسیه

%5.4%81.2100.0%76.9100.0مجموع
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پائولو المبرتی، رئیس تازه منتخب Acimac اظهار داشت: 
تغییرات  و  بوده  برانگیز  چالش  بسیار  گذشته  سال  »دو 
چشمگیری در بازار به ارمغان آورده است.« با این حال، رقم 
موقعیت های  با  مقابله  برای  ما  توانایی  نشان دهنده   2021
صنعت  ممتد،  ژئوپلیتیکی  بحران  علیرغم  است.  پیچیده 
ما سال گذشته سخت کار کرد تا به شرایط دشوار واکنش 
به  و  داد  افزایش  را  خود  اشتغال  ارقام  دهد،  نشان  مثبت 
سطوح گردش مالی سال 2017 بازگشت. حس اعتماد ما در 
یافته های آخرین بررسی های اقتصادی این بخش منعکس 
شده است و نشانگر این است که 45 درصد از شرکت های 
در  افزایش  شاهد  آینده  ماه های  در  دارند  انتظار  ایتالیایی 
تجارت باشند.     ×

نمودار 1- گردش مالی صادرات به تفکیک مناطق جغرافیایی در سال 2021

7. Focus: Piastrelle Laterizi e Sanitari
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IL SETTORE DEI LATERIZI:
ESPORTAZIONI E MERCATI

GRAFICO e TABELLA 7B.9 - Esportazioni per aree geografiche - LATERIZI, anno 2020-2021

 2020 2021

AREE €  Peso % € Peso % Var% 21-20

Unione Europea  29.765.890  38,7%  29.756.134  36,6% -0,03%

Extra-UE  13.162.119  17,1%  18.387.905  22,6% 39,7%

Nord America  2.027.836  2,6%  5.961.689  7,3% 194,0%

Sud America  11.988.881  15,6%  17.090.516  21,0% 42,6%

Medio Oriente  6.056.205  7,9%  1.785.553  2,2% -70,5%

Cina/ HK/ Taiwan  581.670  0,8%  169.963  0,2% -70,8%

Altri Asia  970.989  1,3%  1.567.117  1,9% 61,4%

Africa  11.926.666  15,5%  4.574.529  5,6% -61,6%

Oceania  518.262  0,7%  1.900.089  2,3% 266,6%

Totale  76.998.518  100,0%  81.193.495  100,0% 5,4%

Unione Europea 36,7%

Sud America 16,6%

Oceania 0,7% 
Altri Asia 0,7%

Medio Oriente 13,0%

Europa Extra-UE 16,2%

Africa 16,3%

جدول 3- ماشین آالت خاک رس سنگین ایتالیایی )تفکیک گردش مالی بر اساس نوع ماشین(

2020ماشین آالت
2021درصد از کل)یورو(

درصد تغییراتدرصد از کل)یورو(
2020/2010

Earth preparation 20.363.62422.6%14.206.98614.5%-30.2%

Shaping-extrusion 12.828.39914.2%15.825.38616.1%23.4%

Molds, dies 14.233.52015.8%16.335.42916.6%14.8%

Drying 6.813.462117.6%11.315.30011.5%66.1%

Glazing 1.782.5942.0%3.426.8713.5%92.2%

Storing, handling 13.606.89415.1%23.091.72324.3%75.7%

Firing 10.487.52111.6%4.758.9174.8%-54.6%

Finishing 599.4420.7%1.280.5341.3%113.6%

Sorting, packaging, palletizing 8.280.3249.2%5.324.0245.4%-35.7%

Other technologies and processes 1.037.0131.2%1.888.2481.9%82.1%

%9.1%98.263.418100.0%90.032.793100.0مجموع
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The European construction 
market to 2024

روند بازار سـاخت و سـاز اروپا تا سال 2024

Following a decline in output in 2020 (-4.4%), the construction industry in the 19 Euroconstruct countries staged a recovery 
in 2021 with a 5.6% increase in construction output to €1.856 billion, largely closing the gap with respect to 2019. Out of the 
15 Western countries (EC-15), ten reported a higher total construction volume in 2021 than in the pre-pandemic year 2019. 
Of the BIG-5 coun-tries, only Italy significantly surpassed its pre-crisis level in 2021 (+13.0%, after a decline of 4.5% in 2020). 
In Germany, construction output in 2021 was close to the level of 2019 (+0.1%), while production was 5.7% lower in France, 
3.2% lower in Spain and 2.9% lower in the United Kingdom. All Nordic countries achieved a higher total construction volume 
in 2021 compared to the pre-pandemic year 2019, with Denmark showing the highest growth (+17.8%).

93rd EUROCONSTRUCT Conference

پس از کاهش تولید در سال 2020 )4.4- %(، صنعت ساخت و ساز در 19 
کشور Euroconstruct در سال 2021 با افزایش 5.6 درصدی تولید ساخت و 
ساز به 1.856 میلیارد یورو بهبود یافت که تا حد زیادی شکاف را نسبت به سال 
2019 کاهش داد. از 15 کشور غربی )EC-15(، ده کشور حجم کل ساخت و 

ساز را در سال 2021 نسبت به سال قبل از همه گیری 2019 
افزایشی گزارش کردند. )پس از کاهش 4.5 درصدی در سال 
2020(. در آلمان، تولید ساخت و ساز در سال 2021 نزدیک 
به سطح سال 2019 )0.1+ %( بود، در حالی که تولید در 
فرانسه 5.7 %، در اسپانیا 3.2 % و در بریتانیا 2.9 % کمتر بود. 

همه کشورهای شمال اروپا در سال 2021 در مقایسه با سال قبل از همه گیری 
2019 به حجم کل ساخت و ساز باالتری دست یافتند و دانمارک باالترین رشد 

را نشان داد )17.8+ %(.
از میان چهار کشور اروپای مرکزی و شرقی )EC-4(، تنها لهستان در سال 2021 
به حجم کل ساخت و ساز باالتری نسبت به سال 2019 )1.5+ %( دست یافت، 
در حالی که صنعت ساخت و ساز در اسلواکی رکود عمیقی را با کاهش 16.8 
درصدی تجربه کرد. . بر اساس پیش بینی ها، رشد کل ساخت وساز در 19 کشور 

Euroconstruct به 2.3 % در سال 2022 کاهش می یابد و نرخ مشابهی برای 

سال 2023 پیش بینی می شود. تمایل اقتصادها به سرمایه گذاری در پروژه های 
 Euroconstruct ساختمانی جدید این داده ها در خالل نود و سومین کنفرانس
در ورشو در 9 و 10 ژوئن 2022 منتشر شد که همچنین پیش بینی هایی را برای 

بازار ساخت و ساز اروپا تا سال 2024 ارائه کرد.
 

چشم انداز 2022-2024: کشورها و بخش های بازار
منطقه  در  ساز  و  ساخت  بازده  در  تجمعی  افزایش 
Euroconstruct در دوره 2024-2022 پیش بینی می شود. 

در کشورهای EC-15، رشد تجمعی به 6.1 % خواهد رسید که کمی کمتر از 
کشورهای EC-4 است که نرخ 6.4 % پیش بینی شده است. انتظار می رود 
قوی ترین رشد انباشته در ایرلند )15.1+ %( و پس از آن اسپانیا )14.3+ %( و 
اسلواکی )13.5+ %( باشد. در بزرگترین بازارهای ساخت و ساز اروپا، تمایالت 
راکد پیش بینی می شود. تولید آلمان در سال 2021 )1.2- %( پس از توسعه 
جزئی در سال 2020 )1.3+ %( کاهش یافت و افزایش کمتر از 1.5 % برای کل 
اسکاندیناوی  کشورهای  برای  انتظارات  می رود.  انتظار   2022-2024 دوره 

)EC-19( شکل 1- خروجی ساخت و ساز بر حسب بخش
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شکل 2- تولید ناخالص داخلی در مقابل بازده ساخت و ساز
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متفاوت است. چشم انداز فنالند و سوئد به طور قابل توجهی منفی تر است، در 
حالی که انتظار می رود نروژ و دانمارک در طول دوره پیش بینی کلی 3 تا 4 درصد 

افزایش داشته باشند.
هر سه بخش اصلی بازار )ساخت و ساز ساختمان، مهندسی عمران و نوسازی( به 
دلیل تداوم سطح باالی عدم اطمینان اقتصادی، شاهد رشد نسبتاً متوسطی با نرخ 
رشد ساالنه مورد انتظار بین 2 تا 3 درصد خواهند بود. ادامه جنگ در اوکراین و 
احیای مجدد احتمالی همه گیری در پاییز، عدم اطمینان در مورد آینده را افزایش 
می دهد و ممکن است منجر به رکود در صنعت ساخت و ساز در برخی کشورها 
شود. در این سناریو، پیش بینی های فعلی Euroconstruct کاهش قابل توجهی 

را در نرخ رشد ساخت وساز مسکونی به 1.3 % در سال 2024 پیش بینی می کند.

به دنبال کاهش شدید کل ساخت و سازهای غیر مسکونی در سال 2020، 
پیش بینی می شود که تولید در سال 2024-2022 بهبود یابد. با این حال، انتظار 
نمی رود که ساخت و سازهای غیر مسکونی در چندین کشور EC-15 )فرانسه، 
آلمان، انگلستان، فنالند و ایرلند( یا در دو کشور EC-4 )اسلواکی و جمهوری 

چک( به سطح قبل از همه گیری بازگردد.
پیش بینی می شود مهندسی عمران، بخشی که کمترین آسیب را تحت تأثیر این 
بیماری همه گیر دید )بازده تنها 0.4 % در سال 2020 کاهش یافت( به دلیل 
اجرای پروژه های زیرساختی بزرگ، به طور متوسط ساالنه 2.7 % بین سال های 
2022 و 2024 رشد کند. بعد از افزایش 3.9 درصدی در سال 2023، نرخ رشد 
ساالنه به طور قابل توجهی به 1.7 % در سال 2024 کاهش خواهد یافت.                 ×

اقـتـصـــاداقـتـصـــاد

جدول 1- کل خروجی ساخت و ساز در منطقه  یورو )درصد تغییر در شرایط واقعی(

چشم اندازپیش بینی

2018201920202021202220232024کشور

3.73.11.11.21.0-5.64.0اتریش
5.18.32.62.22.3-2.61.1بلژیک

1.53.410.86.41.31.31.6دانمارک
3.4-4.3-0.61.82.3-2.5-3.9فنالند

11.66.73.31.61.3-3.12.2فرانسه
1.20.01.00.4-2.01.41.3آلمان
4.24.94.15.4-4.4-10.25.8ایرلند
4.518.42.65.40.5-1.83.5ایتالیا
1.32.13.72.92.2-8.25.4هلند
1.72.61.80.70.4-0.90.9-نروژ

10.28.63.43.00.51.21.4پرتغال
9.36.75.25.53.0-6.44.6اسپانیا

0.5-2.2-1.80.22.48.42.1سوئد
0.31.00.20.40.4-0.2-0.9سوئیس

13.211.94.33.93.2-0.53.0انگلستان
(EC-15)  4.45.72.32.31.3-2.82.5اروپای غربی

3.32.10.81.52.5-7.03.5جمهوری چک
6.66.70.01.32.5-20.016.8مجارستان

2.13.70.92.73.4-14.35.0لهستان
4.73.55.93.6-12.7-4.6-8.0جمهوری اسلواکی

(EC-4)  3.83.40.92.33.1-12.85.9اروپای غربی
(EC-19)  4.45.62.32.31.4-3.32.7مجموع

Source: Euroconstruct, June 2022
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The hydrogen revolution: 
Michelmersh rises to the challenge

Michelmersh Brick Holdings، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آجر 

در بریتانیا، خود را برای تولید اولین آجر سفالی 100 % هیدروژنی جهان 
آماده می کند.

Carlton،و Blockleys،و  برندهای  مالک  که  بریتانیایی  غول  این  اخیرا 
و   Michelmersh Freshfield Laneو،  و   Floren.be Charnwood،و 

نیــز   Hathern Terra Cotta

است مجوز اداره تجارت، انرژی و 
استراتژی صنعتی دولـت بریتانیـا 
پـــروژه  اجــرای  بـرای   )BEIS(
جایگزینی  و  عمیق  کربـن زدایی 
گاز طبیعی با هیدروژن در فرآینـد 
تولیـد آجـر را کسب کرده است. 
رقـابت  از  بخشـی  پیشنهاد  ایـن 
اسـت  صنعتی  سوخت  جایگزینی 
مجموعه  در  بریتانیـا  دولت  که 
پونــدی  میلیــارد   1 گسترده تـر 
 )NZIP( پورتفولیوی نوآوری صفـر
برنامه ای  اسـت.  انداختـه  راه  بـه 
که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی 
بـرای  بودجـه  تأمیـن  طریـق  از 
و سیستم هـا  فنــاوری ها  توسـعه 

و فرآینـدهای خالقـانه کم کربـن در حـوزه های انــرژی، سـاختمان و 
صنعت راه انـدازی شـده  است. هدف Michelmersh  از این پروژه الهام 
بخشیدن به تغییرات بنیادین در این حوزه و ایجاد فرصت ها و تحقیقات 
مبتنی بر شواهد برای حمایت از تولیدکنندگان در مسیر حرکت به سوی 

کربن زدایی گسترده در فرایندهای تولید است.
برنــد  بریتانیــایی  شـرکت  ایـن 
افزایش  با هدف  HyBrick TM را 

آگاهی از پیشرفت مراحل مختلف 
آجرهای  بـرای  اختصاصا  و  پروژه 

جدید هیدروژنی ایجاد کرد.
Frank Hanna مدیرعامل شرکت 

می دهد:  توضیح   Michelmersh

پیش  چالش های  انتظار  چشم  ما 
رو هستیم و مفتخریم که در حوزه 
صنعتی خود در خط مقدم حرکت 
ایستاده ایم.  به سمت کربـن زدایی 
به  انـرژی  قیمت  که  دورانـی  در 
دلیل عوامـل محیطـی و سیاسی 
به  کارگیری  است،  یافته  افزایش 
امکان  این  نوآورانه  تکنولوژی  این 
را برای گروه ایجاد کرده  تا کاهش 

انقالب هیـدروژنی:
Michelmersh به نبـرد با چالش جدید می رود

Michelmersh Brick Holdings, one of the UK’s largest brick manufacturers, is preparing to produce the world’s first 100% hy-
drogen fired clay bricks. The UK-based giant, owner of the brands Blockleys, Carlton, Charnwood, Floren.be, Freshfield 
Lane, Michelmersh and Hathern Terra Cotta, has received approval from the UK Government’s Department for Business, En-
ergy & Industrial Strategy (BEIS) to launch the Deep Decarbonisation of Brick Manufacturing project to replace natural gas 
with hydrogen in the brick making process. The proposal is part of the Industrial Fuel Switching competition launched by the 
UK Government as part of the broader £1 billion Net Zero Innovation Portfolio (NZIP) which aims to fight climate change by 
providing funding for the development of inno-vative low-carbon technologies, systems and processes in the energy, build-
ing and industrial sectors. In this project, Michelmersh aims to inspire radical change across the sector and present oppor-
tunities and evidence-based research to support manufacturers on their journey to heavily decarbonise the production pro-
cesses.

Milena Bernardi (m.bernardi@tiledizioni.it)
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قابل توجهی در هزینه ها ایجاد کند، انعطاف پذیری خود را بهبود دهـد و 
به استقبال محصوالت جدیدی که پایداری را به سطح جدیدی می رسانند 
برود. هرچند که گروه به اهمیت کسب موفقیت در این پروژه و تأثیرات 
ناشی از آن واقف است اما از این حقیقت نیز آگاه است که هنوز تا آزمایش 
کامل استفاده از هیدروژن در تمامی فرایندهای تولید و یا ایجاد صرفه 
اقتصادی به کارگیری هیدروژن در تمامی عرصه ها مسیر زیادی در پیش 

است.
دانشگاه  جمله  از  متخصص  شرکای  با   Michelmersh پروژه  این  در 
 Greater South East Net Limpsfield Combustionو،  برایتون، 
Zero Hubو، Ner Zero Associatesو، FT Pipelinesو، Geopura و 

Safety Monitors همکاری خواهد داشت.

مرحله 1 آزمایش: مطالعه، تجزیه و تحلیل، آزمایش و کنترل
آزمایشات در بهار امسال با مطالعه امکان سنجی جایگزینی سوخت در 
بار  اولین  برای   Michelmersh شد.  آغاز   Freshfield Lane سایت 
هیدروژن سبز را در یک کوره آزمایشی عرضه کرد. به طور هم زمان شریک 
دیگر این پروژه، Limpsfield Combustation   تست های آزمایشگاهی 

الزم برای ارزیابی کارآمدی انرژی در مشعل ها را انجام داد.
در این آزمایش زیرساخت های الزم برای امکان پذیر شدن استفاده از 
هیدروژن در پخت محصوالت و تعیین هرگونه تأثیر ناشی از این تغییر 
گذاشته  آزمون  به  آن  زیبایی شناسی  مسائل  یا  و  آجر  یکپارچگی  در 

خواهد شد.
داده ها  پایداری،  و  فرآیند  دمای  بر  جایگزینی  این  تأثیر  بررسی  برای 
جمع آوری و تجزیه و تحلیل خواهند شد. سپس آجرها با نمونه های 
کنترلی )آجرهایی که با استفاده از 100 % گاز طبیعی تولید شده اند( 
مقایسه می شوند تا از برآورده شدن الزامات فنی و عملکرد ساختاری در 
محصوالت جدید اطمینان حاصل شود. در طول پروژه مخاطرات ایمنی 
و بهداشتی تجزیه  وتحلیل شده و کیفیت هوا مورد ارزیابی قرار خواهد 
گرفت. استفاده از هیدروژن سبز عالوه بر تولید آجرهای سفالی با کربن 
عملیاتی صفر، فرصت مغتنمی برای کاهش قابل توجه کربن بدنه آجر 
تا بیش از 60 % است. در حال حاضر این گروه در حال آماده سازی برای 
و  مشتریان  به    HyBrick TM انتخابی  محصوالت  از  مقداری  ارسال 

ذینفعان اصلی خود است. 

 ایجاد پایداری واقعی
Michelmersh در کنار طرح جایگزینی سوخت با هیدروژن سبز، در 

گزارش پایداری سال 2021 خود با عنوان »ایجاد پایداری واقعی« تمامی 
دستورالعمل ها، جداول زمانی و اقداماتی که با هدف دستیابی به وضعیت 
کربن خالص صفر تا سال 2050 دارد را ارائه و برای تاکید بیشتر بر تأثیر 
طراحی بر ردپای کربن در ساختمان ها، کمپین »بیشتر فکر کن« را نیز 
راه اندازی کرد. این گروه به طور منظم گزارش  پیشرفت و به روز رسانی 
خورشیدی،  پنل های  جمله  از  خود  سبز  سرمایه گذاری های  اهداف 

فنـاوریفنـاوری

technologytechnology

Limpsfield Combustion, Greater South East Net Zero Hub, Net 
Zero Associates, FT Pipelines, Geopura and Safety Monitors.

 ❱ Phase 1 of experimentation: study, analysis, tests and 
controls

Experimentation began in spring with fuel switching feasibili-
ty studies at the Freshfield Lane site, where Michelmersh intro-
duced green hydrogen in a pilot kiln. At the same time, its part-
ner Limpsfield Combustion carried out laboratory tests on the 
burners to evaluate their energy efficiency.
The study will also test specific infrastructure components to 
prove hydrogen firing capability and determine any impact on 
overall quality, brick integrity or aesthetics. Data will be collect-
ed and analysed to ascertain any effect on process tempera-
tures or stability. The bricks will then be compared against con-
trol bricks (produced using 100% natural gas) to ensure they 
meet all technical requirements in terms of durability and struc-
tural performance. Dedicated health and safety risk analyses 
alongside air quality performance testing will be conducted 
throughout the project.
As well as producing clay bricks with zero operational carbon, 
the use of green hydrogen also provides the opportunity to 
significantly reduce clay brick’s embodied carbon by over 60%. 
The group is preparing a select quantity of the HyBrick™ prod-
ucts to send to its most engaged customers and stakeholders.

 ❱ Shaping Genuine Sustainability

Alongside the plan for the transition to green hydrogen, in its 
Sustainability Report 2021 entitled “Shaping genuine sustain-
ability” Michelmersh presented all the guidelines, timelines 
and actions aimed at achieving net-zero carbon by 2050, simul-
taneously launching the “Think Longer” campaign to highlight 
the impact of design choices on the carbon footprint of build-
ings. The group will provide regular progress reports and up-

Net Zero Hub, Net Zero Asso-
ciates, FT Pipelines, Geopura e 
Safety Monitors.

 ❱ Fase 1 della 
sperimentazione: studio, 
analisi, test e controlli

La sperimentazione è iniziata in 
Primavera con i test di fattibili-
tà sul cambio del combustibi-
le presso il sito di Freshfield La-
ne, dove Michelmersh ha intro-
dotto idrogeno verde in un for-
no pilota. Parallelamente, il par-
tner Limpsfield Combustion ha 
provveduto a effettuare le prove 
di laboratorio sui bruciatori va-
lutandone il grado di efficienza 
energetica.
Verranno inoltre eseguiti test 
specifici sui componenti dell’in-
frastruttura per dimostrare la 
capacità di combustione dell’i-
drogeno e determinare l’im-
patto sulla qualità complessi-
va, sull’integrità e sull’estetica 
del mattone. I dati verranno rac-
colti e analizzati per accertare 
eventuali effetti sulle temperatu-
re e sulla stabilità del processo, 
mentre i nuovi prodotti ottenuti 
saranno confrontati con mattoni 
di controllo (prodotti utilizzando 
il 100% di gas naturale) per ac-
certare che soddisfino tutti i re-

quisiti tecnici in termini di dura-
ta e prestazioni strutturali. Ana-
lisi approfondite tese a valutare 
eventuali rischi per la salute e la 
sicurezza, oltre a verifiche sul-
la qualità dell’aria, saranno con-
dotte in modo continuativo per 
tutto il periodo.
Con l’utilizzo di idrogeno verde, 
oltre a raggiungere una signi-
ficativa decarbonizzazione del 
processo produttivo, si otterrà 
anche una riduzione di carbonio 
all’interno del mattone superio-
re al 60%. Il gruppo sta appron-
tando una quantità selezionata 
di prodotti HyBrickTM da inviare 
ai suoi clienti e agli stakeholder 
più coinvolti.

 ❱ Dare forma alla vera 
sostenibilità

Accanto al piano per la tran-
sizione verso l’idrogeno ver-
de, nel bilancio di sostenibilità 
2021 dal titolo “Shaping ge-
nuine sustainability” Michel-
mersh ha presentato tutte le li-
nee guida, le timeline e le azio-
ni mirate ad arrivare al net-zero 
carbon nel 2050, lanciando in 
contemporanea la campagna 
“Think Longer” per evidenzia-
re l’impatto delle scelte proget-
tuali sulla carbon footprint de-
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بسته بندی های  کردن  کم  و  باران  آب  از  استفاده  بادی،  توربین های 
فرآیندهای  ترویج  به  همچنان  و  داد  خواهد  ارائه  را  خود  پالستیکی 
چرخشی بازیافت ضایعات خاک رس و سایر مواد و بازگرداندن مجدد 

آن ها به چرخه تولید متعهد است.
Frank Hanna می گوید: از اکتبر 2022، 100 % از برق مورد مصرف ما 

توسط تأمین کنندگان سبز و سایر منابع تجدیدپذیر موجود در سایت 
تأمین خواهند شد. ما بر این باور هستیم که ترویج پایداری واقعی به معنی 
تالش برای کاهش رد پای کربن در سرتاسر چرخه عمر، از گهوار تا گور، 

است.
 59.5 تلفیقی  درآمد  لندن  بهادار  اوراق  بورس  در  فهرست شده  گروه 
میلیون پوند را در سال 2021 برای این مجموعه ثبت کرد که نسبت به 
سال 2020 افزایش دو رقمی )14.4+ %( و نسبت به سال 2019  رشد 
)11.2+ %( را نشان می دهد. چشم انداز سال مالی جاری نیز همچنان 
مثبت بوده و میزان تقاضا در تمامی بازارهای کلیدی باال و دفاتر سفارشات 

متعادل و مثبت است.

 Covid-19 مدیر مجموعه می گوید: همه گیری جاری Martin Warner

درکنار ریسک های تورمی اقتصاد بریتانیا چالش های کاری بسیاری را 
ایجاد کرده است. با این وجود شناوری بخش ساخت و ساز و انعطاف پذیری 
مدل کسب و کار باعث شده تا اطمینان کاملی به آینده پیش رو داشته 

باشیم. 
استراتژیک  اهداف  که  پروژه هایی  در  سرمایه گذاری  به  همچنان  ما 
مجموعه در توسعه ظرفیت تولید را برآورده می کنند ادامه خواهیم داد 
)افزایش ظرفیت خشک کن کوره در Carlton در ابتدای سال 2022 به 
پایان رسید( و از بهبود مستمر راندمان تولید، فرآیندهای کاهش ریسک 
ارائه  از  بنابراین  و دستیابی به پایداری دراز مدت پشتیبانی می کنیم. 
محصوالت با کیفیت به مشتریان مطمئن و بر خدمات با کیفیت متمرکز 

هستیم.

×

فنـاوریفنـاوری
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Turning waste heat into clean energy

در حال حاضر بیش از یک سوم انرژی مصروف در صنعت به صورت گرما 
 CO2 از بین می رود. این مقدار معادل با انتشار سالیانه 2450 میلیون تن
در  و هوایی،  تغییرات آب  و  قیمت سوخت های فسیلی  افزایش  است. 
شرایط ژئوپلیتیک فعلی بازیابی گرمای هدر رفته را به یک الویت اصلی 

بدل کرده است. 
شرکت فرانسوی Eco Tech Ceram برای رویارویی با این چالش کلیدی 
زیست محیطی راه حلی نواورآنه، پایدار و مقرون به صرفه را ارائه داده که 
با کاهش مصرف انرژی و ردپای کربن در صنعت همراه است و قابلیت 
 Eco-Stock® رقابت پذیری را نیز بهبود می بخشد. این اختراع نوآورانه که

نام دارد گرمای هدر رفته را به صورت هوشمند به انرژی بدون کربن تبدیل 
می کند.

® Eco-Stock راه کاری برای کربن زدایی صنعتی

® Eco-Stock یک سیستم ذخیره سازی بنیادین حرارت با دمای باال )تا 

1000 درجه سانتیگراد( است که می تواند برای ایجاد تناوب و تنوع در منابع، 
معادن و مصرف انرژی مورد استفاده قرار بگیرد.  این سیستم از یک ظرف 
ذخیره سازی حرارتی سازگار با محیط زیست قابل شارژ تشکیل شده که قادر 
به جذب، ذخیره و آزاد سازی انرژی کربن زدایی شده در شرایطی مقرون به 

تبـدیل گرمـای زبـاله به انـرژی پـاک 

Today, more than a third of the energy consumed in industry is lost in the form of heat, which is equivalent to 2450 Mt of CO2 
emit-ted each year worldwide. In the current geopolitical context of soaring fossil fuel prices and climate change, the recov-
ery of waste heat is becoming an absolute priority. To meet this key environmental challenge, the French company Eco-Tech 
Ceram has devel-oped an innovative, sustainable and cost-effective solution that supports the energy transition by reducing 
industry’s energy consump-tion and carbon footprint while improving its competitiveness. Called Eco-Stock®, it is a patent-
ed system that intelligently transforms waste heat into carbon-free energy. 

Eco-Tech Ceram 
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صرفه تر از سوزاندن سوخت های فسیلی )گاز طبیعی، نفت و ...( است و در 
عین حال می تواند مدت زمان، توان، دما و سرعت جریان انرژی را نیز کنترل 
کند. این راه کار نوآورانه با ارائه انرژی با ارزش افزوده بسیار باال )نرخ بازده 

داخلی باال( امکان رشد پایدار و سودآور شرکت ها را ایجاد می کند.

مزیت های حقیقی، قابل اندازه گیری و قابل سرمایه گذاری
® Eco-Stock یک راه کار مدوالر قابل جا به جایی است که می تواند با 

تمامی سایت های صنعتی سازگار شود و برای طیف گسترده ای از کاربردها 
مناسب  الکتریسیته  انبوه  ذخیره سازی  و  حرارتی  برق رسانی  جمله  از 
است. این محصول که تاکنون برنده چندین جایزه نیز شده است )سه 
بار برنده جایزه Concours Mondal De Iinnovation و برنده جایزه 
ArcelorMittal Innovation Trophy( گرمای هدر رفته )با بیش از 330 

درجه سانتیگراد دما( را از دودهای ناشی از تولیدات کوره های صنعتی در 
صنایع سرامیک، خاک رس سنگین، شیشه، مواد شیمیایی یا متالورزی، 
جذب، ذخیره و بازیابی و در صورت لزوم در مکان های مورد نظر باز توزیع 
می کند. اندازه گیری مزایای حاصل از کاربرد این فناوری بسیار ساده است: 
تا 20 % صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش 10 درصدی بهره وری و 

اکسید  دی  گاز  تن   1000 انتشار  از  ممانعت 
کربن به صورت سالیانه.

و  تکنسین ها  از  متشکل  رشته ای  چند  تیم 
مشتریان  به    Eco Tech Ceram مهندسین 
خود یک راه کار فنی و مالی با اهمیت و خدمات 
کاملی از مطالعات مالی و فنی گرفته تا طراحی، 
ساخت، نصب، نظارت و خدمات پس از فروش 
 را ارائه کرده است. عالوه بر این می توان سیستم

® Eco-Stock  را بدون هیچ هزینه  و بدون زمان 

بازپرداخت سرمایه که ابتدائا بسیار طوالنی در 
نظر گرفت می شود به کار گرفت.

مشکل  این  حل  برای   Eco Tech Ceram

این  کرد.  راه اندازی  را   ETC Invest شرکت 
شرکت زیرساخت های الزم را از طرف مشتری 

از Eco Tech Ceram خریداری کرده و سپس روی اجاره کارخانه یا 
فروش حرارت کربن زدائی شده به کل سیستم صنعتی سرمایه گذاری 

می کند.

 Wienerberger France همکاری با
 Eco یکی از اولین شرکت هایی بود که وارد شراکت با  Wienerberger

Tech Ceram شد و از محصوالت کاشی سقفی آن  در  Pontigny فرانسه 

استفاده کرد. در اینجا از سیستم جدید برای بازیابی و ذخیره گرمای زباله 
تولید شده توسط شش کوره متناوب استفاده خواهد شد. در ادامه این 
گرما به خشک کن های متناوب هدایت می شوند و با این کار دیگر نیازی به 
مصرف گاز نخواهد بود. به کارگیری سیستم جدید باعث کاهش بیش از 

450 تنی انتشار گاز دی اکسید کربن توسط کارخانه می شود.
پروژه کامال با استراتژی  محیط زیستی Wenerberger  که شامل کاهش 
15 درصدی انتشار CO2 تا سال 2023 ، کاهش 40 درصدی انتشار آن تا 

سال 2030 و رسیدن به کربن خنثی تا سال 2050 است، مطابقت دارد.
Frédéric Didier  مدیرعامل Wienerberger فرانسه چنین می گوید: 

ما از راه اندازی پروژه  ®Eco-Stock در سایت Pontigny با همکاری 
Eco Tech Ceram بسیار مفتخریم. 

حرکت  در  نوآورانه  گامی  راه کار،  این  نصب 
در  و  تأسیسات  از  کامل  کربن زدایی  به سوی 

راستای اهداف ESG گروه ما به شمار می آید.
 Eco مؤسس  و  رئیس   Antoine Meffre

Tech Ceram می گوید: خوشحالیم که توسط 

Wienerberger در دورانی که بحران های آب 

و هوایی و انرژی در حال تشدید هستند برای 
انتخاب  صفر  کربن  انتشار  سوی  به  حرکت 
شده ایم. سایت Pontigny  به لطف راه کارهایی 
تأمین   ETC Invest شرکت  توسط  کامال  که 
مالی می شوند، بدون نیاز به سرمایه گذاری اولیه 

از انرژی پاک بهره خواهد برد.
×

فنـاوریفنـاوری
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Smac

در سال های اخیر فرایندهای تزئین آجرهای اکسترود شده با استفاده از 
انگوب های پودری، ماسه ای و یا گرانوله برای کهنه نمایی محصول موفقیت 
چشمگیری داشته است. دلیل این موفقیت سهولت اعمال و امکان نصب 
مستقیم این سیستم ها در خروجی اکسترودر است. در این حالت بدون 
این که نیازی به تغییر فناوری ها و فضاهای موجود و یا استفاده از آب 
پیدا  باال دست  افزودۀ  ارزش  با  محصولی  به  داشته باشیم  فرایندها  در 
می کنیم. در ابتدا کشورهای حوزۀ مدیترانه مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا 

این فرایند جدید را به کار گرفتند اما در سال های اخیر 
برخی کشورهای اروپای شمالی هم شروع به استفاده از این 
فرایند کرده اند. پیش از این، ایجاد نمای کهنه با اشتعال 
پاششی که  تفنگ های  از طریق  مایع  یا چند رنگ  یک 
قابلیت برنامه ریزی با زمان را دارند، ایجاد می شد. تحقیقات 
بعدی به عرضۀ سیستم های جدیدی برای اعمال خشک 
پودرها منتهی شد. در این سیستم ها افکت های کهنه نمای 
روستایی طبیعی با شباهت بیشتری بازآفرینی می شوند و 
در عین حال امکان ایجاد افکت های ضخیم هم وجود دارد. 
تزئین خشک بیشتر با استفاد از انگوب های پودری رنگی یا 
ماسه های ساده انجام می شود. اندازۀ ذرات این مواد با توجه 
به افکت نهایی موردنظر متفاوت است. این محصوالت به 
راحتی از بازار تهیه می شوند، قیمت کمی دارند و نیاز به 

آماده سازی خاصی ندارند. 
راه کارهایی که Smac در این حوزه ارائه داده است، کارائی 
نتیجۀ ممکن  بهترین  و  باالترین کیفیت  و  دارند  باالیی 

نهایی را تضمین می کنند.

 Stablidry و  Decobrick 
اعمال پودر ثقلی با استفاده از دستگاه های مجهــز بــه  
تغذیه کننده های سوراخ دار از پـرکاربردتـرین تکنیـک ها 

در زمینۀ تزئینات آجـر و کاشی های سقفی است. این راه کارها نیاز کمی 
به تعمیر و نگهداری دارند، نسبتا ساده هستند و معموال مستقیما با یک 
یا دو رنگ در خروجی اکسترودر و یا در انتهای خط رنگ آمیزی قطعۀ 

خشک شده نصب می شوند.
Smac مدل جدید و انحصاری Stablidry را که امکان تزئین هر سه سطح 

قابل مشاهدۀ آجر را دارد، با تکیه بر تجربۀ سی سالۀ خود در این حوزه 
عرضه کرده است. 

Stablidry Decobrick
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ظروف  در  خودکار  صورت  به  پودر  روش  این  در 
بارگیری  می شوند  نامیده  دیسپنسر  که  تغذیه 
می شود. دیسپنسر دارای یک کفی سوراخ دار است 
نظرمتناسب  مورد  تزئین  نوع  با  سوراخ ها  نوع  که 
دارند،  وجود  دستگاه  در  دیسپنر  سه  است. 
افقی  تزئین روی ضلع  اعمال  به  باالیی  دیسپنسر 
آجر اختصاص دارد و دو واحد جانبی برای اعمال 
شده اند.  تعبیه  و  طراحی  عمودی  اضالع  تزئینات 
اپلیکاتور  یک  روی  را  پودر  جانبی  دیسپنسرهای 
انحصاری جدید آزاد می کنند. این اپلیکاتور وظیفۀ 
را  انتقال  حال  در  آجرهای  عمودی  وجوه  تزئین 
برعهده دارد. رنگ اضافی در مخزنی که در زیر آن 
قرار دارد جمع آوری شده و در ادامه دوباره به چرخه 
آجر  سطوح  روی  که  نهایی  افکت  می شود.  وارد 

ایجاد می شود تصادفی هستند.
مدل Decobrick به یک اپلیکاتور ویژه که دارای 
یک نوار حکاکی شده به وسیلۀ لیزر است، مجهز است. 

این اپلیکاتور امکان ایجاد طرح های گرافیکی تکرارشونده و واضح تر را 
ایجاد می کند.

زبانه مجهز  HMI رنگی چند  PLC یکپارچه و  تمام دستگاه ها به یک 
هستند که امکان ثبت پارمترها در دستورالعمل های اختصاصی محصول 
را ایجاد می کند. برنامه ریزی و در صورت لزوم فراخوانی این داده ها به 
راحتی امکان پذیر است. از آنجا که در این حالت مداخلۀ اپراتور تنها به 
محصول  کامل  تکرار پذیری  امکان  می شود  محدود  بارگیری  مرحلۀ 
از  دیگر  یکی  سیستم  این  ماشین آالت  فشردگی  است.  شده  تضمین 
ویژگی های منحصر به فرد آن است که امکان نصب آن در مناطقی از 
کارخانه که که فضای کافی برای اعمال تزئینات در آن ها در نظر گرفته 

نشده بود را ایجاد می کند.

MAS/R و MAS

اعمال تحت فشار ماسه و گرانول روی سطح عمودی یا صلب محصوالت 
اکسترود شده یکی دیگر از گزینه های تزئین خشک است. برای این منظور 
از دستگاه های سند بالست مجهز به نازل های مخصوص اعمال فشار زیاد 
یا کم استفاده می شود. ترکیبات قابل ایجاد بستگی به قطر نازل، حرکت 
نوسانی تفنگ اسپری و نرخ تغذیه قطعه دارند. با نصب رولرهای فشاری در 
خروجی، از چسبیدن درست مواد گرانوله اطمینان حاصل می شود و امکان 
ایجاد نقوش برجستۀ بافت دار با استفاده از حکاکی سه بعدی روی سطح 
آجرها به وجود می آید. همچنین به لطف استفاده از اپلیکاتورهای کم 
فشار به همراه غلتک ها، ایجاد طیف وسیع و متنوعی از تزئینات مختلف 

امکان پذیر شده است.

تــازه ترین فنــاوری ها

®

MAS MAS/R
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Functional restoration of the former 
De Majo glassworks in Murano

کارخانه  یک  محل  در   NH Venezia Murano Villa هتل  اخیرا 
شیشه سازی سابق در Murano برپا شده است. این پروژه بخشی از پروژه 

بازسازی شهری به رهبری H&A Associati است.
با  صنعتی  معماری  ترکیب  پروژه   از  برجسته ای  نمونه  مذکور  سازه 
 DeMajo قدیمی شیشه سازی  کارخانه  داخل  و  است  تاریخی  میراث 
در Murano و در میان تاللو رنگ های تاالب ونیزی واقع شده است. 12 
ساختمان پیشین همچنان حفظ شده اند و آثار کارکرد پیشین همچنان 

در آن ها مشهود است. 

در این پروژه بازسازی برای حفظ ارتباط تاریخی بین میراث موجود و 
ساختمان های جدید از آجرهای گلی نرم کارخانه Terreal Italia که 
در نزدیکی )وVE( وNoale واقع است استفاده شده است. آجرهای مورد 
استفاده از نوع آجرهای  نرم گلی 5.5×25×12 سانتی متری و ورقه های 
آجری 5/.5×25×2 محصول خط Dogi 2.0 و همچنین خط تولید زرد 
کمرنگ Terrae هستند و هم در فضاهای بیرونی و هم در فضاهای داخلی، 
از تعمیرات نقطه ای ساختمان گرفته تا دیوارهای جدید و حتی در پشت 

تخت ها از این آجرها استفاده شده است.

بازسـازی کارکـردی کارخـانه بازسـازی کارکـردی کارخـانه 
    MuranoMurano شیشـه سازی سـابق در شیشـه سازی سـابق در

The NH Venezia Murano Villa hotel was recently built on the site of an old glassworks in Murano as part of an urban regen-
eration project led by the practice H&A Associati. 
An outstanding example of a project that harmoniously blends industrial architecture with historical heritage, the structure 
is located inside the historic De Majo glassworks in Murano, amidst the colours of the Venetian Lagoon. The 12 pre-existing 
buildings have been preserved and traces of their previous use are widely in evidence.

مترجم: مریم حسینی
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 CoppoSanMarcoEvo محصوالت گلی به صورت کاشی های خمیده
در سقف به کار برده شده اند. این کاشی های برای ادغام بهتر با زمینه 
موجود، توسط معماران، در رنگ های مختلف انتخاب شده اند. همچنین 
برای پاسداشت اهمیت و ماهیت تاریخی این سازه و در بزرگداشت میراث 
ونیزی، تحقیق معماری صنعتی جامعی نیز بر روی این سازه انجام شده 

است.
تمرکز پروژه بر اصول پایداری )حفظ زمین، بازیابی میراث موجود و بازیابی 
مصالح ساحتمانی( در کنار تعهد آن به حفظ کیفیت معماری باعث شده تا 

این پروژه با دادن یک زندگی تازه و ارزش جدید به کلیت سازه و با افزایش 
ارزش آن، تنها یک پروژه بازسازی صرف محسوب نشود.

  
×

مـعـمـــاریمـعـمـــاری

H&A Associati :پروژه
مکان: Murano،و Venezia،  ایتالیا

  Terreal Italia :آجر و کاشی سقف
Daniele Domenicali  :عکاس



by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

editorialeditorial

The wait has been over: for one week starting on 
Monday 26 September, the entire global ceramic 
industry and market met in the Italian cities of Bolo-
gna and Rimini. Almost 600 companies and brands 
have been shown their finest products at Cersaie in 
Bologna, the most important international exhibi-
tion of ceramic tile and bathroom furnishings, while 
a further 300 companies have been exhibited at 
Tecna in Rimini, the world’s foremost exhibition of 
technology and supplies for the ceramic industry, 
after a long four-year wait.
Innovation, sustainability, and digitalization. These 
are the three main keywords that bring together 
the range of offerings showcased by exhibiting that 
determined the success of Tecna 2022 - the inter-
national exhibition dedicated to technologies and 
supplies for the ceramic and brick industries, organ-
ized at the Rimini exhibition center by Acimac (as-
sociation of Italian manufacturers of machinery and 
equipment for ceramics) and IEG (Italian Exhibition 
Group).
The show was also characterized by a high level 
of international attendance, with 45% of the trade 
members at the event in Rimini arriving from over 
100 countries around the world, confirming the 
event´s leading global status. The areas most repre-
sented include Latin America, the Middle East, Af-
rica, and South East Asia, not to mention the USA, 
India, Iran, and Europe. 

***

At a global level, the year 2021 brought a sharp re-
covery in tile production and consumption volumes 
along with a significant increase in import-export 
flows following the previous year’s decline.
World tile production rose to 18.3 billion sqm (up 
7.2% in 2020), with the largest increases reported in 
the European Union (+18%) and Central and South 
America (+24.5%). Consumption
rose at a similar rate (+6.8%) to 18.2 billion sqm, 
while global exports increased by 8.7% to 3 billion 
sqm, around 244 million sqm more than in 2020. 
This recovery involved all geographical areas.
Iran still maintained the position of the fifth pro-
ducer in the world with a 2% increase in produc-
tion compared to last year with 458 million square 
meters and a 2.5% share of global production. This 
continuous growth of production in the conditions 
of stagnation of the domestic housing market has 
been achieved thanks to the export markets and 
approaching the share of 40% export of the year-
ly production with the figure of 182 million square 
meters.The generalized recovery in global produc-
tion is also reflected in the figures for the individu-
al major ceramic groups included in the “World Top 
25” ranking (published on page 52), driven by the 
return to pre-pandemic levels, numerous plant in-
vestments, and several major acquisitions conclud-
ed last year.

                                       ×

Trade fairs’ unprecedented 
reception; Back to prosperity to 
the ceramic industry
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TECNOGRAFICA IS LEADER 
IN MAKING SURFACES SMILE

DESIGN FOR DIGITAL TECHNOLOGIES,
MASTER MOULDS AND PUNCHES.
Since 1992 Tecnografica has been thinking, running and working hard for Ceramic tile industry. Thanks to its 
dreams, passion and great teamwork, Tecnografica is constantly creating and developing the designs and the 
new techniques for the most modern Ceramic technologies.

surface design @tecnograf icaof f ic ia l
w w w.tecnograf ica .ne t
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